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رحسلريمورلمجم

أولواولبذكر،واحدهالهوانما،وليعلموا،بهوليننروا،للناشبلاغةهذا

5(؟،)الألباب

البحث:يلإيبين

السؤالى:هذاطرحهنبدلاالبدايةفي

بغيرعليفرضالبحث.هذاإن:أقولوللإجابة؟البحثهذااخترتلماذا

تكونحتى،الحقائقعنالركامإزالةأحاولالبحثداخلوجدتنيلقد.خيار

علىالعععممأسالذةوضعهالذىالركامذلك.والعمولالععونأمامواضحهالحمعمه

،الالتواءشباكبهأزيلالذيبالمعولىامسكتوعندها!البضرىالتاريخامتداد

العمل.هذالإنجازالكافيةالأسبابعنديكانت

المسلمبنبلادفييروجون،النصارىالمبشرينأنوسمعتقرأتفلقد

الأكذوبةلهذهوبتتبعي!الدجالىالمسيحهوالمسلمينهحمدانبيبأنتقولاكذوبة

طلبتهبعضالمكرمبطرسكلف1142عامففي.القومعندجذورألهابأنوجدت

،الإسلاملتعاليمموجزابطرسوضعلاتينيةترجمةوهن.الكريبمالمرانبترجمة

)3(كلونيديراسقفهوهذاوبطرس)2(الدجالالمسيحهومحمداأنيعتبروكان

.25إيراه!م(1)

.001،501واتمرنتجمري/الغربيةالحضارةعلىالإسلامفضل2()

.براوريرضع/المصلينعالم)3(



41(قادوهاالذينالباباواتجميعخرئجالذيهووديره،الصليبيةللحربروجالذى

وضع!تقرونثلاثةوبعد)5(المقولةنفسليرددكروتشيجاءالزمانهنقرنينوبعد

مقدهتها:فيقالوافرنسيةترجمةخلالمن)6(للقرانإنجليزيةترجمة

اخيرا،الكايرالعربيالدجالالمسيحوصلقدها،الكريمالقارىءأيهاأ

كبرىعليناخرجت8491عاموفي.(V)،انكلتراإلىفرنساعبرسنةألفبعد

هناكبأنداكسونجينالمبشرةفيهاتقولتبشيريةبروايةالمصورةالقاهريةالمجلات

اخرهننوعبل،المسيحيالدينليمسالدينهذا.الدخالظهورالمسيحقبلسيكوندينا

دينهوالدينهذاوأنالقديرالعليالثهتوحيدأوالعلياالثهقوةعلىبني،التوحيد

أساتذةبعضأنالكتابأهلتفاسيرأحدفيذلكبعدجاءثم81(إلدجالالمسيح

.)9(الدجالالمسيحهوالمسلميننبيهحمدأأنيعتبرونالكاثوليك

بعضوفيالهندأفريقيا)01(وفيفيالمسلمينبينتنتشرالمقولةهذهوبدأت

حيأ،الجسدكانلو..هذايفعلونأنهمأتعجمبوكنت.وأندونيسياالخليجدول

الحياةحركةعنانزوواقدفالمسلمون.)11(منهخطرلا!ماتقدالجسدولكن

البحث8هذامنالطيورفضلفيهذاوسيأتيالثانيوأدريانالسابعجريجوريهم)4(

.001صالإسلامفضل)5(

فيسورأندريهبهاقامالفرنسيةوالترجمة9164عامروسألكساندرالإنجليزيهبالرجمةقام)6(

.العامنفس

66.ص/18491الفكرمعال)7(

.26/9/8491ساعهآخر)8(

0130ابرنسايد./دانيالتفسير)9(

السودانيةالقواتأركانرثيساتهمولقد.متنوعةبأساليبمهامهالتبشيريزاولالسودانفي)15(

الناصريةالأحرارجريدة،السودانجنوبفيالمتمردينبمساعدةللكنائسالعاليالمجلس

4IiAl /4/ h.

اندثرأنبعدالتاريخيةالكاثوليكيةالجمعيةرئيسبواديند.المارشالمفهومهذاكان)11(

علىخطراباعتبارهالإسلامإلىينظريعدلمالغرب"إن:بوادينقال.وتخلفواالمسلمون

.(1/8491الفكر)عالم1491عامالمنعقدالمؤتمرفيألقاهوالخطاب"الحضارة
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.والإلحادالكفرهعحمكراتعندبالأسبابواذشواعندهمالأسبابعطلواأدطبحد

:قالوا.السببعرفتعندهادهشت)ولكنني؟إذنالقتيليذبحفلماذا

كاملة!الذلضريبةيؤديمنهناكيعدولم،يفورإسلامياهدأهناكاإن

هنيؤدونهاهاوكثيرا،إليهافجنحوا،باهظةضريبةللكرامةأنالمسلمونؤعرف

."(دفأئهم

صورةأيفىالدجلبهأكشف!معولعنليأبحثأنبدلاكانفنامن

!كانمكانواي

أمامجذورهامنتقتلعأطلقوهاالتيالضالةالدعوىهذهأنأقررالبدالةوفي

شأنا.المسلمينأقلهنوأناشأناأقك.الضشلنينبهأيمنر*خضتى،يقوم

.نحوآلبح!ث:.

إلاالادعاءهذايردفلا،بالقبولالكتابأهلعلماءيفرهالإدعاءقذاكانأذا3*

:رهرةأبوالإهام.قالىكمابدليل

بالشكالعلوميهدمواأنيريدونالذينهنإلادليلغيرمنالرديكون)ولا

ولا،السابقوناقامهاالتيبالأسسالتسليمعلىيقومالعلومبناءوأن،المجرد

.121("النقلأوالشرعمنطقفييصحلمأنهثبتماإلاشهاينقص

اليهوديةفىالثلاثةالكعبعليهااتفقتالتيالأدلةقدمتالبحثهذاوفي

تفسيرأقدمالثلاثةالأديانفيهالفقتالذىالنصأقدموعندها.والإسلاموالمسيحية

لييكونلاالأحيانهنكثيروفي.الإسلامفيتفسيرهأضعثم.لهالكتاباهل

أناقشالأحيانبعضفيإننيكما،الك!تابأهلبتفسيراتوأكتفي،تعليقأي

اقيالمصادروجميع.عليهمخفيتولكنهاظاهرةتكونالتيالمسائلبعضهعهم

وتفاسيروالجديدالقديمفالعهد.اليومالكتابأهليقرأهاالتيهيمنهانقلت

للكنائس.هعتمدينولعلماء،متداولةمصادرالمصادرهذهكلالعلماء

.32زهرةابو/الصادقالإمام)12(
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المصادروبينت،الصحيحةالأحاديثبنقلقمتالإسلاهيةالمصادروفى

:قالعندهاالثهعبدابنمسلكوسلكتبهالاستشهادتمحديثمنكلمةلكل

منوهربا،والإيجازللاستخفافطلبأالأخبارأكئرمنالأسانيدوحذفأ

وشريعة،هتبعةسنةهنالحديثأسانيديحذفبعضهموكان.والضطويلالتثقيل

بحديث.البصريحسنحدثفلقد.شاردةنادرةمننحذفلافكيف.مفروضة

فتنالكأنتأما؟أخيابنيابعمنتصنعوها:فقال؟عمنسعيدأبايا:لهفقيل

.)13(،حجتهعليكوقامت،هوعظته

سميتهاالصغيرالقطعمنرسالةأولاليصدرفلقد.مقدماتلهكانتالبحثوهذا

أصدرتأخرىبحوثوبعدالتصور(عالمإلىالذهندائرةمنالدجالأالمسيح

قامتالكتابوهذا،الزمانآخروقتالالدجال"المسيح:عنوانتحتالثانيالبحث

المسيح)هلفعنوانتحتالثاكالبحثأصدرتثم.تجوزيعهالاعتصامدار

وبعدوالآن.قبلهالذيعنتمامأيختلفالبحوثهذهمنبحثكلوكان(الدجال

التفسيريةالمذكرةوهو،البدثهذاأصدرانقررتتعالىاللهاستخرتأن

الدجالالمسيحعقيدةأوأسميته،المجالهذافيليصدرتالتيالكفلبم

المستقبل+فيقراءة،الأديانفي

وكيف.فتنتهثمرحتىوالبذورالجذورهنالدجالتتبعتالبحثهذاوفي

هيوما،المستقبلفييأتيالذيوهودينهمحملوكيف،اتباعهعليهوقع

سيتصدىالذيالمعسكرهوومن.إليهبهمتصلحتىأتباعهوضعهاالتيالأهداف

؟...كلهلهذا

.!النبيأحاديثفيهاوضعتالتيالذاكرةهي،عنديالذهنودائرة

وأ،والمقروءةالمنظورةالأحداثهوعنديالتصوروعالموعاءللأحاديثفالذاكرة

.4البرعبدابن/الفريدالعقد)13(

v%
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هوأو،الذهنداثرةمخزونمحيتطابقالذيالحدثعليهاينعكصالتيالمرآةيو

بهأخبرالذيالمخبؤالغيبعالماحاديثهعينطبقالذيالمنظورالمشاهدةعالم

تعالى:فيهقالالذيالعالموهو،!النعى

.)18(أيخشىلمنلعبرةؤلكفيانة

.)5؟(االأبصارأولي؟.ئا!برواة..01

وأخيرا

قمتولكننيجهةأيأوفردايتبريحأقصدلمالبحثبهذاأننياثهيعلم

منالدجلرداءنزعقصدتسبحانهمرضاتهسبيلوفي.وجلعزمرضاتهابتغاءبه

البحثهذاكعبتأننيكما.طبيعتهاعلىالوجوهجميحتظهرحتىوجهأيعلى

!شيءكلفيخاصةنوعيةإلىتحتاجالدجلمصارعةلأنوذلكهتميزبأسلوب

إذامغاليأأكونولن.الكيفيةبهذه،قبلمنأحدفيهيكتبلمهذابحثنالأنوأيضأ

المعلومةتوصيلكيفيةفيصعوبةوجدت،كذلكولأنه!هرةلأوليكتبانهقلت

إل!أمامييكنفلم!أسماعهعلىغريبةستكونبالقطعالمعلومةهذهلأنللقارىء

هولأنهيتقبلأن،اللهوادعو،القارىءسيراهالذيالأسلوببهذاالمعلوهاتطرح

البحث.كانأجلهاهنالتيالوحيدةوجهتي

وبعد!

تابعها،حبةانفرطتفإذا.واحدعقدفيجميعاانتظمتالساعةعلاماتإن

بأسمائها،الساعةعلاماتلناسمى،ورحمتهتعالىاطةفضلومن.الباقي

نزولهايتمدرجةهيالعلاماتهنعلامةكلأنيعيالذيالمسلمالعقلليرصدها

ءفر.وآخردرجةآخركانتالأيخرةالعلامةجاءتإذاحتى،تنازليرقمهيأو

...والأزمنةالاونةثشىفيالأجناسوشتى،والمتبوعالتابعانالجميعيخعلم

.62زعاتلناا(41)

.2الحشر(51)
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الثهإلىعليهاوهنالأرضلتسلمسبحانهالثهإلايعلمهلاالذيالوقتمنيقتربون

.القهارالواحد

أيوبسعيد

/17/8691القاهرة
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؟القرآننيذكروهل؟هيوها؟الدجالالمسيحمعالم!النبىبل.ذكر!

تدلالحاضرعصرنافىمعالملهوهل؟الدجالانمسيحوجودمنائح!مةوما
."!.تا-!:06-..!ط

ا؟ا.لعبل؟-بيهاعلعة

ذكرثف!النبيإن:فنقولونبدأ.البحثهذاعليهاسيجيبأسئلةكالاهل!ه

فوصف،يعرفونهيرونهعندهاالجميعتجعلبصورة،الدجالالمسيحاوصاف

ليعرفهكلاههوطريقةوعينيهوشعرهوجههووصف،البعيدليعرفهمشيتهطريقة

مصافىرفيالدجالىالمسيحوأخبار.الجميعمنهاليحذرافعالهوحد!رالقريب

وقد،مجلداتتحتملالدجالالمسيحأخبار:الكتانيالحافظقالكماالإسلام

المهديأحاديثتواترت:الكوثريوقال)1(بالتاليفالأئمةمنواحدغيرأفردها

.)2(بالحديثالعلمأهلعندريبةبالموضوعفليس،والمسيحالدجالوالمسيح

الكريم.القرآنفيالدجالالمسيحذكرعنأما

السماواتإلخلق:تعالىقولهفيهذكورالدجالالمسيحان:البغوييقولى

إطلاقهنالدجالالسمسيحهنابالناسالمرادوإن"النماسخلقمنكبروالأرض

.28Yالمتوانرصالحديثمنالمتناثرنظم)1(

.55الكوثري/السلامعليهعيسىنزولفيعابرةنظرة)2(

15



كثرةهعالدجالالمسيحأنفيالحكمةما:كثيرابنويقول.البعضعلىالكل

.والافتراءالكذبظاهرذلكفيوهو.الربوبيةودعواهأمرهوانتشاروفجورهشره

وشوه،باسمهويصرحهنهويحذر،القرآنفييذكرلم.الأنبياءجميعهنهوحذر

:فيقولالتساؤلاتهذهعنكثيرابنيجيبثم؟وعنادهبكذبه

يوم):تعالىقولهفيذكرهإلىأشيرقدأنه،أحدهاوجوهمنالجواب

فيكسبتأوقبلىمنامنتتكنلمإيمانهانفسأينفحلاربكاياتبعضبأتي

اذا"ثلاث:يك!النبيفقالالشريفةالسنةفسرتهاالأياتوهذه)3(!خيراإيمانها

،خيراإيمانهافيكحمبتأوقبلهنآمنتتكنلمإيمانهانفسأينفعلىخرجن

وإنه)4(شربها"من،او،المغربهنالشمسوطلوع،والدابة،الدجالىالمسيح

الربعندوأمره.الألوهيةيدعيحيث،لهاجتقارأالقرآنفياسمهبصريحيذكرلم

ذكرفمدلل!:ف!ن.دعواهأمرعلىلحكىأنمنوادخروأصغرلذكرأنمنأحمر

أأناربكم:قالىحيثوالبهتانالكذبمنادعاهماادعىوقدالقرآنفيفرعون

أهروهذا.وعاقلمؤمنلكلكذبهوتبينانقضىقدفرعونأمرأنفالجواب"الأعلى

له،احتقازالقرآنفيذكرهفترك.للعبادواختبازفتنتهيستقبلفيماوكائن،سيأتي

يضركوقد.منهويحذر،عليهينبهأنمنأظهركذبهفيالأمرإذ،بهوامتحان

يدعيهالذيللمقامبالنسبةالنقصظاهرواضحالدجالفالمسيح.لوضوحهءالضي

عبادههنتعالىيعلملما،عليهوالنص،ذكرهاللةفترك،الربوبيةمقاموهو

.)5(ورسولهثهوتسليمأايمانأالايزيدهمولايهديهملاهذاهثلأنالمؤمنين

الةأنهالمستقبلىفييدعيلأنهالقرآنيذكرهلم،حقيرالدجالفالمسيح

يأأماههمنتذوببهستصممنفكلبالتوحيدجاءعمليهنهجوالقرآن.يعبد

(r)851ا؟نعاما.

.الترمذيرواه)4(

المسيحالىنشيرالتيالأياتالبحثامتدادعلىوسنبين1لم167كثيرابن/والملاحمالفتن51(

.الدجال
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هاعقائديصححعالميةلرسالةوكتابدصتورلأهةالكريموالقرآن.للدجلدعوى

دجالى،يضرهلا،العقاثدهذهأصحابمنبهتحصنفمن.الخاتمةالرسالةفبل

هذايكونأنفيمنهرغبةبشذوذيلقيدجالطأمام،توحيدبمنهجتحصنلأته

منالهدفلأن،القرآنفيصراحةالدجالىالمسيحيذكرلمكلهلهذا.قاعدةالشنرذ

اطةذرامنذقضيةاسمىفيالعباداختبارهيالحكمةهذه.حكمةوراء.وجورر

الألوهية.قضية:ادمفرية

قال.الخلقحكمةتدبرمنلنابدل!الإختبارحكمةمعالمنحددأنوقبل

.)6((000خليفةا؟رضفيجامحلافي....ة.:لملإئ!تهشإلى

فيالخلافةمهمةبانهاتعالىاثهوحددهاوجنوثهش!ة؟الإنجنعكان.شمتفى؟--.

منهج،يحددهابل..نفسهتلقاءمنبهاالإنسانيقوملاالمهمةوهذ..الأرض

تعالى:فيهيقولالمنهجوهذا

.)7(0001لبعبدونإلاوالإنصالبنخلعتوما....أ

للناستعالىاثهبينلهذا.المعبودمصدرهايكونوانبدلا،العبيدوحركة

وتفاعلهالبشريالعقللنمووفقأالسلامعليهمالر!ارسلبأنومهمتهمحركعهم

بنمحمدعلىالخأتمةالرسالهجاءتحتى،حولههنالكونحركةهع

نموهمراحلجميعفيالبشريالعقليحدثاتجطبمنهجتعالىالةوايده.!افهعبد

ايضأالمستقيمالطريقعلىالمؤمنوعقلقلبويضع،الساعةقيامحتى،بالعلوم

الساعة.قيامحتى

الخلقحكمةنتبين،هنامن

بمهمةتامفمن.شانهجلالخالقمنلمنهجوفقاالإنسانبهايقوم.ههمة

التكاليفعنابتعدقديكون،الخالقحددهالذيغيرلمنهجوفقاالاستخلاف

.03البقرة)1(

..065رياتالذا(7)
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يلقيهوأنبدلاهذاوابتعاده.والإنسالجنهنلعبيدهالمعبوداقرهاالتيالشرعية

يوملهاوزنلا.الاستخلافلمهمةالأهواءأصحابوممارسة،الأهواءمهبفي

واضحايبدوالمعنىوهذا.)8(شوراهباءأعمالهميجعلتعالىالمحةلأن،القيامة

.الابتلاءحكمةفي

معسكر.لهماثا.لثلامعسكرانالأرضعلىأصبحالخاتمةالرسالةفبعد

الكفر.ومعسكرالإيمان

:الإيمانهعسكر

وهذا.الحياةتصوراتبكليمدهالذيبالمنهجمتمسكأظلطالماممتدوهو

فقال.عليهاومنالأرضالنهيرثختىوبنصرهبحفظهتعالىالثهتكفلالمنهج

تعالى:

.)9(!الكافرونكرهولونورهمتموالته...)

ولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو...)

.)01(!+..المث!ركون!ه

نورهيتمسوفتعالىالثهأنوهيأعلنتقدالغايةلكونالنصوصلهذهووفقأ

قدتعالىالثهكانفإذا.الشركهعسكرولوكرهدينهوسيظهرالكفرمعسكرولوكره

ولنولظهرسيتمتعالىافهكانإذابمعنى؟المؤمنالانساندورهوفمابهذاتكفل

الخلقجميعطاعةيعجللنكماوالظهورالإتمامهذاالخلقجميعإهمالىيؤجل

(A)و!أتصلحالحقيقةفيولكنهاتصلحأنهاإلينايخيلصلنامنالكفرمعسكراتأننجد

الشعوبعلىسياساتتفرضفهي.سلطانالنهمنبهاينزللمالتيوغاياتهالأهدافها

امتدادوعلى.إنائهامنالشعوبشربتهاالتيللجرعةوفقأالشعوبلهذهتصلحثمالفقيرة

ملأتولوحتىعملمنهااللهيقبللنالتيالكفرمعسكراتغاياتهيماسنبينالبحثهذا

.،هباةامورافجعلنا.عملمنعلمواماالىوقدهناة:تعالىلقولهخبزأالأرض

.8الصف)9(

.9الصف(00)
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الذيالنصرهذافيالمؤهنالإنساندورهوفما.الظهوروهذاالإتمامهذا

الطريق؟نهايةفيحتمأسيتحقق

علىنفسهيضعأنهوالإيمانمعسكرفيهوقعهيأخذالذيالإنساندورإن

له،شأنولا.التحديدلهذاوفقاالحياةفيوسير،المنهجحددهالذيالطريق

فيهايقولىالمعلنةالغايةنحوالطريقعلىالمؤهنوحركة،اثهنصريأتيههتى

تعالى:

ونبلوا.والصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتىولنبلوفكمة!...-.

.(.؟1)صه"-أخمباكبي

يجعلالاختباروهذا)2؟(والتؤاهيبالأوامشئختبركمإيثكثيرذ!وفدؤ؟-ب!ت"رث

ارتبطتكعبدحركتهلأن،مهامهجميحفيمراقببأنهدائمشعورفيالانسان

يكونأنوامامجاهدايكونأناهابدلاالحياةفيوهو،كبعبودتبإلىاثهتببف!

فيالمعبودغطاءيكونفعليهاالابتلاءحياةفيحركتههيهذهأنوكما.صابزا

تعالى:..يقول،الخلودعالم

هنكمجاهدواالذيناقهيعلمولما.الجنةتدخلواأنحسبتمأم...)

.)3؟(،الصابرينويعلم

...نهاياتمعتستقيمبداياتإنها

،الابتلاءحكمةعنغريبةليست،الخلقحكمةعنغريبةليستبدايات

الغيبهتافهنذ،واحدصدىله،واحدنسيج،العطاءحكمةعنغريبةليست

بانهطالبأالإيمانمعسكركانلهذا.المعبودعطاءيومإلى)14(الذرعالمفي

531)11(هحمد

./184كثيرابن121(

.241عمرانآل()13

آدمبنيمنربكأخذواذء.أ:تعالىيقولى.آدمبنيعلىالثهاخذهالذيالميثاقوهو)14(

يومنقولواأنشهدنا.بلىتالوا.بربكمألست.أنفسهمعلىوأشهدهمفريتهمظهورهممن

91



كايةنحوجميعهاتكونأنينبغيالأهدافوهنه.الطريقامتدادعلىأهدافلهتكون

ومن(الكافرونكر.ولونور.مقمأواتأالمشركونكر.ولوكلهالد.فىمحلىأليظهر.

.أمرهبالغواثه.الثهعلىأجرهوقعالطريقفيأجلهانتهى

المعبودوعطاءاليهاوالطريق،الغاية،الإيمانمعسكرهعالمهذهكانت

معسكرمعمالمهيفما،والإستخلافالعبوديةلمنهجوفقاالطريقيجتازونللذين

الكفر؟

المعسكرهذاوأهداف!الدجالالمسيحفوقهايقفالكفرمعسكرغايةان

طريقعلىواحدةخطوةخطاومن.الدجالىالمسيحمصبفيجميعهاتصب

منالدجالبالمسيحيؤمنوهوهات.أجلهانتهىثمالمعسكرهذاأهدافمنهدف

.يرا.أنغير

ولكونوا،خبيثهممنطيبهمليظهر.لعبادهاختباراالفتنفيجعلتعمالىفاثه

وراءهابلاانجرففمن،احداثعليهايترلب،الدنيافتنوكلشهودأأنفسهمعلى

:يالنبييقولالدجالىالمسيحأمامالنهايةفينفسهوجدهنهجوبلاعقل

المسيحلفتنةالا،كبضرةولاصغيرةالدنياكانتمنذفتنةصنعتوهاأ

.)5؟(،الدجالى

الطريقعنبالإنسانتنحرف،عباداتمنعليهاترتبوماالفتنفجميع

التيالفتنوجميع،الخلافةمهمةفيهليمارسلهتعالىالثهحددهالذيالصحيح

منذ،الفتنهذهكل،سبحانهبهيليقلاتصورأالخالقفيهتتصوربمناهججاءت

كانلهذاالزماناخرالدجالالمسيخيحمله،وعاءفيتصب،الدنياكانت

:يقول!النهرسولى

الإنسانعندالفطرةمخزونتعالىاللهجعلهاالشهاثةوهنهظفلينأهذامحنكناان!االقيات

بسمجيسهم.أوب!هويدهمأوبتنصيرهمآباؤهميقومحش.عليهاويولدون

.335/7()الزواثدالصحيحرجالرجالهالهيثميوقالالبزارروا.)15(
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.)16("..الدجالىالمسيحمنأعظمأمرالساعةقيامإلىآدمخلقبينما،)والنة

،الدجالالمسيحفتنةمنأعظم.ادملحريةاللهذرأهنذالأرضفيفتنةتكنلمأانه

.)17(،000الدجالالمسيحأهتهحذرإلانبيايبعثلمتعالىاطةوان

الدعوةالرسولىيبلغأنبعدلأنه!منهاحذرواالأنبياءجميح!فتنةأعظم

المستقيم.الصراطعنبعيدابالناسلتنحرفوالأهواءالشياطينتعملىاطةويتوفاه

وراءهيجرالزهانآخريأتيالذى،الدجالطالمسيحلصإلحدائباهوالإخرا!ويذا

هنذالرسلمنهجعنشدتالتيالباطلةالتصوراتكلوراءهيجر.كلهالبالبم.قددى

.والسلامالصلاةعليهمامحمدعهدإلىنوحعهد

بالمسيحامنقدفهو،الطريقفيالمؤتوفاهئم"فتنة.ثطقس!خبلعقإطل!ء

التفكيرطكةوعطل.الهبحبليعتصململأنهوذلك،يرإ،أفيقهبلي!ئئ9الد!لي

خلقه.هنكثيرعليبهااثههيز.عئيبءلىإلتي

.،)18(قبووهمفيقومبهلآمنالدجالىالمسيحلوخرج!

الاختلافلأن،اختلافهمإلىتؤديفتنةايمن،أهته!.حنمر"النبيلذلك

الأهواءتستقيموقد.الأهواءفيهسسدخلالاختلافوفقه،الاختلاففقهكنهينتج

،واحدةوجهةالوجهةلأن،فلا،الإسلامفياما.المتعددةالمصاثرمحالمتعد!عة

!فقال:لهذاحذرالنبي،واحذهنبئوالمنهج

ممااحدينجوولن،الدجالالمسيحفتنةهنعن!يأخوفبعضكملفتنةلأنا"

(.IA)،هنهانجاالاقبلها

إلاإلهللاالحقيقيالمعنىمعيتعارضهابتصورالاختلاففقهيأتيفقد

.)86/8(ومسلم96/24(الرباني)الفتحاحمدروا.)16(

.7704حديثماجهابنروا.(17)

.(206/14العمال)كنزشيبةأىابن()18

.)335/7(الصحيحرجادرجالالهيثميوقالوالبزاراحمدروا.)91(
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الذيهعتستقيمداعدةلهيكون،هافكرالمنحرفالتصورهذاعلى.فينبت،الثه

لمجب!ر:النبييقولالدجالالمسمحوعاءفي

صالحلنفعهلم،وصددهبهآمنفمن،النهأنهلزعمخرجمعىوإنه..".

..")02(..سلفعملههن

منإعدادهتمقديكونوأنبدلا!إلهالدجالالمسيحبانيؤمنالذيفذلك

هنجاءتوإنماالاختلاففقهأرحامهنجاءتما،ثقافيةمناهجيطرح.تبل

تصورأتلدالتيالإختلاففتنةمنلمجي!النبيحذر)21(لهذاالكتاباهلأرحام

.هنهاأنجاإلاقبلهاهماأحدينجو"ولن:هنحرفأاعتقاديا

."الدجالالمسيحالفتنةإلا،كبيرةولاصغيرةالدنياكانتهنذفتنة)وهاصنعت

أنوجدلأنهعقلهفعطل،مازمانفيمافتنةبهرتهالذيفيهالكفرفمعسكر

نبتت.كيفيدرلمعقائدابائهعنورثالذيذلكأيضاوفيه،أهواءهتشبعالفتنة

بها.عليهاللةأنعمالتيالتفكيرلملكةمعطلاتابعالهمفكان

نفسهسيجدالهوىلهذاوفقاوعبوديتهاستخلافهقانونووضعهواهعبدفالذي

جميعمعتسنقيمالتىالأهواءلجيموأهامهاذخائر،فذةعقليةأهامالزماناخر

.البشريالجنسفئات

بهيجريدسكرياقائداسيجد،والفراتالنيلوأرض،الميراثعبدوالذي

...ذلكمنأومععلىبلالأرضهذهعلى

!!المسيحيكونلنولكنهإ()!المسيحأهامنفسهسيجدالمسيحعبدوالذي

التفكير،ملكةعطلتالتي،الكفرمعسكراتلجميعغايةالدجالفالمسيح

به.آمنهنلكلحصناتعالىاللةجعلهمنهجاخرإلىتستمعولمتنصتولم

.281(18)كتزوالطبرانيجريروابنوالحاكمحبانوابنأحمدرواه2(0)

حينه.فيذلكسنبين)21(
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طفيلياتجميعفيهاهصفاةحملوابعدأن.اليهودعليهاستحوذالدجالىالمسيحالىوالطريق

بالرسالةيؤهنواولبميصدقواولمبهاوانطلقواكلهاالبشريةوتقييماتوشوائب

...الخاتمة

قبلالفسادبهذاوشمارعونالأرضفييفسدونأنهمتعالىاثهاخبر-فلقد

يكونونالفسادوبهذا.المستقبلىإلىالفسادبهذاوينطلقونبليدأيوقبلعقلأي

فيالخلافةههمة،الإنسانأجلهامنتعالىالثهخلقالتيالمهمةعنخرجواقد

الهداية.طرلقإلىالبشرودعوة،العمارةعلىالقدرةسوىالخلافةوهل،الأرض

قديكونونالأنبياءوبقتلهم،الأنبياءيقتلونكانوا.أنهمتمالىافهأخبزي!ؤلقلاا!،ت

المناهجعنبع!دابانفسهمهفزواهدبكونونالأهواهو!حكعتغ،ة؟حكمرييهفؤالههم

ولاكذاافعلسوىالمنهجوه!ك.والاكس0،الجنهوتعالق؟*لباثهإفىإ!لد!"،

!*..كذاتفعل

!بعيداقفزوا

هنفهم!العقابكان.القفزةهذهوبمقدار!الإنسأنيةالمهمةعنبعيدا

المسيحعلىاليهودوقعلقد!هواهمعلىالدجالالمسيحيأتيالذينجميعااثهخلقثون

به.توصلهماستراتيجيةوضعواأجلهومنالأسراءهناميرأواعتبروه!الدجالى

العملاخترقوا.العلياالغايةهذهلهمتحققالتيالمتاحةالإمكانياتكلفاستخدهوا

بزهامهوأمسكواالإقتصاداخترقواالعالمهنكثيرةأفاكنفيوالدبلوماسيالسياسي

وساثلعبرنظرهموجهةبنقلالمجتمعاتاخترقوا،العالممنكئيرةأماكنفي

الذيالدجالالمسيح!!الدجالالمسيحاجلهنهذاوكل.عليهايسيطرونالتيالإعلام

عندهاإسرائيلتصلعندماالتيالحدودويعلم)إ(العالمهذافيالآنبيننايعيش

فيه.يعيشالذيالمكانهومنيخرج،فيهاوتعيش

:فيقولالفتنةكلمةالجوزيابنيعرفالتمهيدهذانهايةوفي

تعالى:قولهفيالشركبمعنىا!ريمالقرآنفيوردتالفتنة)انكلمة

ل!3



بهاولراد"كفرواالذينيفتنكمان!القتلبهاويراد"شةتكلونلاحتىإ

بهاهـلرادفنننهأاللهبردومن!الضلالبهاولراد،فنننهمنكنلمثمأالمعذره

بهاولراد9سقطواالفتن!لم،ألافيالإثمبهاويراد"تمحكالاهيإن)القضاء

العقوبةبهاو!راد"فتنةتجعلنا)العيرهبهاولراد"عامكلفيبفتنون)المرض

بهاويرادأقبلهممنالذينفتناولقدةالاختباربهاويراد"فتنةتصيبهمأنة

O2"االمفتونبيمةالجنونبهاويراد(يفتنونالنارعلىهميومةالإحراق N.)

الفتن!أعظمالدجالوالمسيح

هكانأيفيالدجلقناعتمزيقفينبدأأنقبلمنهبدلاتمهيداهذاكان

الفتنة.قناعأنهبعدأصحابهيعلمولمالدجلوراءهاختفىالذيالقناعذلك،كان

الذينفتناولقد.يفتنونل!وهمامنايقولواأن.يتركواأنالناصأحسبإ

.)23("الكاذبينوليعلمنصدقواالذينالنهفليعلمنقبلهممن

.17صالجوزيابن/المدهش)22(

.-23العنكبوت231(
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اكذبوا!اكذبواأ

كذبكم،منأثريبقىأنبدفلا
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المحوط

:الدخالالمسيحفتنةاليهودفيسقوطط...."..

التيالطائفةنعرفأنمنبدلاالدجالالمسيحمكانبتحديدنقوملكى

يبه!:النبييقول.والمتبوعالتابعيتحددالصرفةوبهن!..الههايبينتمي

.)1(،000يهوثيإئه..)-

أتباعه؟همهمن،يهوديإدن.قهو

ث!:النبييقول

.)2(،000ألفاسبعونأصبهانيهؤدهنالدجالالمسيحيتبع..هأ

؟اليهودهمفمن.يهودفاتباعهإذن

حقيقةليقررواقدجاءواالسلامعليهماذرسلجميعاننقررالبدايةفي

الواحد.اللهعبادةإلىالبشريةودعوة،التوحيدهي،واحدة

أناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارسولمنقبلكهنأرسلناوها...)

.السلامعليهمإسرائيلبنىأنبياءجاءهذاوعلى،)3(!...ناعبدون

5(8لم)05)1(م!لم I

.)86/18(مسلم)2(

.52الأنبياء)3(
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تعبدونما.لبنيهقالإذ.الموتيعقوبحضرإذشهداءكععمأم1000

واحدأإلها.واسحاقواسماعيلإبراهيمآبائكوإلهالهكنمبدقالوا.بعدكطهن

.04(.000هسلمونلهونحن

يقرها؟اوبهايأتيالتيهذهعقيدةفأي،يهوديأالدجالالمسيحكانف!ذا

سيقولى:انهالدخالىالمسعحعقيدةعنث!النبىيقول

.)5((000بإذنيتجريالشمسوهذه.العالمينربأنا..."

سمعواالذينالحهودعنتمامأهختلفآخرشيءالدخالالمسيحفيهودإذن

معطفتحتالدخالالمسيحدخلوكيف؟هذاحدثفكيف.أنبياءهموأطاعوا

اليهود؟

هنيهودهمالدخالىالمسيحيهودأن،أولانقررالسؤالهذاعلىوللإجابة

يؤمنواولم.وحاربوه،الحقعنارتدواالذيناليهودأنبمعنى.اليهودصنع

الدجالالمسيحيتبعونالذينهموالسلامالصلاةعليهماومحمدعيسبىبرسالة

الدخمالالمسيحدخلكيفأها.الزمانآخرلأهوائهموفقاالدخالالمسيحوياتي

فيها:نقولىبدايةلهذافإن،اليهوديالمعطفتحتالزمالناضالقادم

.العذابيذيقهممنالنةإليهمأرسل،الرسلهنهجعناليهودارتدادبعد

وهناك.بابلإلىسبيهموتم)7(مناهجهمأصولوضاعت،)6(هياكلهمفهدمت

.33iالبقرة(4)

.92(الساعةأشراطفي)البرزنجيحمادابننعيمرواه)5(

ولكنهالسلامعليهسليمانبناهالأولوالهيكل.القدسومقرهاليهودع!بادةبي!هوالهيكل)6(

لعبادهخصصأنطيوخوسعصرفيولكنه.بابلزرهيكلبنىثم.مق588عامخرب

نيطسبواسطةخربولكنه!()!لليهودمنهإرضاءهيرودسعصرفيهيكلبنيثم.الأوثان

هدمبعدالهيكلبناءسي!بدأونفإنهمخططهمعلىوبناء.هيكلبلاالانوهوم07عام

.م0002عامهولذلكالمقرروالتاريخالأقصىالمسجد

في=وقعالتوراةبهكانالذيالتابوتلأنمنقطعتواترهاالسلامعليهموسىتركهاالتيالنسخة)7(
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ولكنالدفءتحتاجل!فالأرض.عظاتالواذحمنوأخذوا،أحبارهمجلص

البحثفيالأفاقفيالضاربالمتشردبدأهذاوعلى.اليهالمحئاجعوالافسأن

العمل.خطةوبدأت.دارالهينشىءأو،والنهايةالبدايةبمثابةلهيكونمنهاجعن

تحتويالقومهؤلاءوذاكرة.)8(والشيوخوالنساءالأطفال.ذاكرةمنالتوراةوجمعت

وهخالفة،قتلمنفيهالماالإجتماعيةالهيئةطبقاتأدنىمحتستقيملاهفاهيمعلى

تعالى:يقولى*هواءوترجبح

جاءهمكلما.رسلااليهموأرسلعا.اصعرائيلبنىمبفات!أخذنال!د...ة

ف!نه!كونألاوحسبوا.لمعلونوفر!مأ.كذبوافريما.أنفحعهممبويل!بماربيئلى

.)"،..،.اجمالوا؟سمو!

إصرائيلبنيعلىوالمواثيقالعهداخذأنهتعالىاثهيذكرأ:كثوابنقالى

)آراءهمواتبعوا.والمواثيقالعهودتلكفئقضوا.ولرسلهرووالمطابةايب!مججملى

وحسبواردوهخالفهموها.قبلوهمنهاوافقهمفما.ال!ثعرائععلىوقدهوبا!وأهواءهم

)وصموا(ا!قعن)عموا(وهوأنهم)شرتب(صنعوا.هاعلىشرلهميترتبلاأن

.)01(،000(إليهيهتدون)ولاحقايبعمعونفلا

علىوحملوه،أسفارأرتبوهثم،وافقهمماو)كومواابابلفىاذنجلشموا

!!آلهةالشياطينمنجعلتنصوصاظهورهمعلىالذيضمنوكان.ظهورهم

حادثةوفىوهارونموسىلانرلتمماببمبهأرجعوه،أرجعوهوعندما.الفلسطنببنأبدي-

الحقأإظهارالقديمالعهدكتبوساثرالتوراةانعدمت.الهيكلهدمالذيفاصرنبوخذ

(.4Aصالسقاحجازيتحقيق

موري!سولقولالبابليالسييأثناءالتوراةبتجمي!عقاموااليهودأنعلىالحضارةعلماءيجمع)8(

إلالهسندلاشعبياقراثأأسفارمجموعةيكونأنقبلالمقدسالكتاب)كان:بوك!اي

المقدصةالكتبدراسةالأفكار(نقلفيعليهاعتمدالذيالوحيدالعاملوهي،الذاكرة

.18،02،803ص

.0771-الماندة)9(

.08/2كثيرابنتفسير(101
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بينوهنالحقإلىالهدايةمشعلمنهموضاع،وصمواالحقعنعمواأنبعد

عليهماللهرسلجميعكانإذا:يقولسؤالعلىإجمابةنريدظهورهمعلىالذي

يك!رو.النبيقالكماالدخالالمسيحهناهمهمحذرواقدالسلام

اخروأنا.الدخالالمسيحأهتهحذرإلا.نبيايبعثلمالمةإدن..".

.)11("...محالةلافيكمخارجوهو.الأمماخروأنتم.الأنبياء

فليس)12(؟لليهودالسلامعليهموسىتحذيرفأين..كذلكذلككانفإذا

فكيف،الدجالالمسيحأاسمالقديمالعهددفتاوحوتهموسىإلىنسبفيما

الأمرهذاتحديدإن؟اخراسمأحملتريسبعندماوهل؟تريسبايناو؟ذاب

هذاوفي.المستقبلعنتتحدثالتيالتنبوءاتمعاليهودتعمامللكيفيةيخضع

طعيمة:صابرالدكتوريقول

اليهودكتبهاوالتي.المستقبلعنالتنبوءاتحوتالتيالكتب1000

،ضاراأو،خاطئأاليهوديالفكرقادةحسبهماأابعاد(فيورغبةبينهموأذاعوها

أنهاعتقدوا()هاالمتداولةالكتبهجموعةمنأيفسرزوا(أنعليهمتعين

تدور.السبيفيوهمواعتقاداتهم!الحقعنعمواأساسأوهم.0،)13(00حق

النبوءاتإننقولىهناومن.الخدمحياةملواأنبعدوجداربيتإلىالعودةحول

.اليهوديريدهاالتيالأهواءهراكزإلىتحولت

هجهرض!لنضعها.واحدةنبوءةسوىالمقامهذافييهمنالاونحن

:النبوءةتقولالبحث

ياتي،ملكهوذا.أورشاليمبنمتيااهتفي.صهيونابنةياجداابتهجيأ

والترهذي/4()116داوودوأبو)55/18(ومسلم4(لم536)المستدركالحاكمرواه1()1

24(.)76/وأحمد)232/4(

والمعروف.السثية،العدد،اللاوبين،الخروج،التكوينهياليهالمنسويةموسىأسفار)12(

.24/25متىالدجالالمسيحباسمصرحالجديدالعهدأن

.27أصطعببمة.د/الإسرائيليالتراث()13
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ابنجحشوعلى،حماروراكب،وديعومنصور،عادلىوهو،اليك

.،)14(000أتان

العهدأسفارمعظمبهايعالجونالتيالرمزبلغة.النصهذاولفسير...

كالعالى:هوألملهسم

نبتهجكما.زهنيبنجاحنبتهجأنبنايليقلاأي.جداابتهجي1000

اجنبياهلكأليسأي)ملك(الأبدوإلىالتمامإلىيخلصالذكطبالمسيح

الملكوهوخاصةعنايةباليهود.يعتني،داوودنسلمنخاصهلكبل،كالاسكندر

ملكوهو()القدسأورشاليمإلىأي(اليك)يأقي...أجيالمئدةوواليئتظربهاييوعر9.

.00151(00للحلامملكاىصمار(طىشودصج-أرهب

...-اصث*"1"4؟.-س:

يخلص)هسيح(عنتتحدث!وقدس!ونصر!قياثةعنتتحدثالنيوءةلهببه!!.

صورةفيالسلامعليههريمابن)المسيح(جاءعندما،لهذا!يةالبوكفناليهود

ملكصورة!نييظهرولم.شعرورهممنوخلقيأروحياتخليصهم.وحاولا.قديسق

مناليهوديالدينرجالوأبغضه.واضطهدوه،أنكروه.سلطانهملهميعيد

يسوعأليس:يقولونوكانوا...التعسفيةقوانينهمهزأمن)16(لأنهالفريسيينطوائف

وللاتمنالبلادويخلصحولهالناسيجمعلافلماذا؟ال!ظرالمسيحهو

منسيجعلارزيااليهوديالمسيحينتظرونظلواهذاإنكارهموبعد)7؟(الاستعمار

.)8!(الجميعوتحكمترثالتيالنخبةاليهوديةالأقلية

خاتميكنىهحمدجاء،السلامعليهمريمابنالمسيحوبعد؟متىفإلى

النبوءةهذهيلصقأنيريدمنهناكأنيبدوولكن!!جديدلاأي!والأنبياءالرسل

.9/9زكرياصفر(1)4

.925صالإسرائيليالتراث()15

حينه.فيعنهوسنتكلمالمسيحيةأسسالذي)بولس(شتسبالطائفةهذهوالي)16(

.7صبيستونرولان/الكنيسةتاريخمنمواتف)17(

(A)\18صسركيىسلومالأب/والمسيحيةاليهوديةبينالعلاقة.
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ليس،اليهوديالرفضأنأساسعلىبهتبشيرأويعتبرها.السلامعليهبعيسى

مكانلاالنبوءةهذهلا،:نقولجميعاولهؤلإء،النبوءةعنالمسيحلابتعادهقياسا

اليهودتجميعفعند!!اخرمسارلهاالنبوءةوهذه)91(فيهاالسلامعليهلعسى

المسيحوأ،مريمابنالمسيحأمسيحانفيهالمستقبلكان.الذاكرةمنللاسفار

تكونألاحسبواالذينعليهيقعهسيحأي؟اليهودعليهيقعمسيحفأى.،الدجال

منهجاللغهوهذه.الرمزلفهعلىالنبوءةاععمد!بل.أمهالىوينسبهالمسعحاسملمالنبوءةتع!نلم()91

أوتقريرهايرادالتيالدلالاتوسطتكونأنيجبالتىوالأدلةالبراهينهنكثيرالافتقادها،دينيغير

للثوابتشضععقاثدعليهتبنىبالرسلالإيمانلأن،بالأسماءتحددوأنبدلابالأنبياءوالبشارة.إثباتها

الأنبياءلسانعلىالر!منيأقيمنبأسماءهوالتصريحالكريمالقرآنومنهجوالكفروالإيمانوالعقاب

اسمهبعديمنيهييبرسولومبشرا...ةالسلامعليهبمحمدبشرعيسىفمثلأالسابقين

ببح!ىيشعركا!ان...ةاللامعلعهبح!ىباسمال!صرلحونم6الصف0001أحمد

اصمهمنهبكلمةيشركافهان...ةالسلامعلبهمابع!سىهربمونشرت.93عمرانل%،..مصدقأ

فبشرناها...ةالسلامعليهسحاق4البشارةوكذا45عمرانآل،..مريمابنمحيسىالمسيح

هذاأها.بالأصماءالنصربحضرورةناحبةمنهذا.7اهود001بعكلباسحماقوراءومنمماسحلق

الآتية:للأسبابالسلامعليهعيسىعلىينطبقلابأنهفعتطعالنص

اليستاليهنسبفيماقالهلأنأوكيرها،اسرائيلبنيعلىملكأينصبلمالسلامعليهعيسىان-1

."العالمهذامملكق

هتىانجيلضأنهفياختلفداوودالىأمهجهةمننسبهوعيسى.داودنسلتجنالنبؤفىالملكان-2

.،38(23لم3لوقا7،،الماهش)راجعالاحتجاجيضعفالنسبوتضارب.ولوقا

وضربؤ،.وجههفيفبصقوالليهوداستسلمالمسيحانقالوامنصوروالنصارىالنصفىالملكان-3

متى)راجح.منهيسخروناللصوصوكان.اللصوصمعوضلب.الثيابمنوجر!ؤ

67،4لم26 4 ، /28 2 V)دح!اجالأعمالهذ،هلأومنصررهلكمعدس!قحمالأفعالهنهفهل

ا؟سهبونبناتلهناف

علماءاهلبعضهالهابل4نصببفحهاالسلامعل!هلع!سىل!ىالنبربأنالمائلنأولنحنولسنا-4

منىببدوأنأمنىخ!فيفتونجونفالبعبسىمبشرالنبؤهنهأناعنبرمنىفعنلما.الكناب

التىالعشهاثةأنفيشكلديهأحديظنولا)حمارلن(قصتهبي)أدخل(ولهذا.تجرفيأالنبؤفهم

.033صهتىتفسيرإ...وموضوعاضكلأخاطئةحتىصاقها

الكارثة.الىالعالمجرنمالعقيدتهذ.وعلىعقيدتعليهاترتبلأنه8آخر%تجا.للنبؤانأقوللهذا
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فعمواوصموا؟فتنة

)المسيح(اسمفاخذوا.الدفءعنيبحثونوهمالأهرعليهماختلطلقد

الزهانآخرالدجالفالمسيح.أهوائهمهعوشناسب،أفعالهمهعيستقيمالذي

إلىحاجةفيوهم،الأرضولحتل،الدماءوسمفك،الجيوشيقود،فتنة

فيالدجالالمسيحنبوءةفوضعوا.الدماءمنكثيرأليسكواوالأرضالجيش

.)التحذير(جرابفيوضعهامنبدلاالفرزلعملياتاجرائالمعند)التبشميحجراب

البحر،إلىالبحرهنالإسلاهيةالمصادرفيكماسيحتلالدجالىالمسيحان

..أ.:عنهقالوااليهودينتظرهالذيو)المسيح()03(الأرضاقاصيانا!روه!.

.)21(0001الأرضأقاصيإلىالنهروهنالبحرالىالبحرمنسلطغ

إلاالمطاياهنلهئسخر"لاالإسلاميةالمصالحرفيالدخالىالمسيحإن"

!!حمار"راكباليهؤينتظر.الني(والمسيح)(fl)الحمار"

واليهود.الدجال(المسيحأاسمهالإسلاهيةالمصالحرفيالدخالالمسيحان

الدخالالمسيحيأتيأناذارادةفشاءتلمبهمالخاصالمسيحأينتظرون

!!الغيبعالمفيزالماوهو،فهويهوثيلهواهمهطابقا

:)23(داكسونجينتقول،الرايهذا،بحثناالىنضيفثم

رجلهوالحعلام(عليهمريم)ابنالمسيحمجيءعلىالسابقالشخصإنأ

.)24(،الدجالالمسيحالبعضوش!ميه،السلامبأهيرسيلقب

بملتقىالذيالمصرهويرررمصر)فأول!النبييقولالأولالدجالالمسيحهجومفعند)02(

المكانايالأرضأقاصيإلى)الفرات(العراقضطمنيبدأالثافىهجومهوفي"البحرين

.المعاركعنالحديثعندذلكنبينوسوفالبعيد

.91لما1زكريا2()؟

.4(053/)المستدركالذهبيوأقر.وصححهالحثمروا.)22(

.الكتابأهلبتفاسيردرايةلهاأهيركيةهبشرةهي+2(

.8491لم269/فيالصاثرالعلدساعةآخرمجلة)24(
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:نقولهنامن

.الدجالالمسيحهواليهودمنتظرإن

يضعوالمالكتابأهلولكننفسهالمقدسالكتابفيقوجدالحقيقةوهذه

ستقضيحتماالتياللغةللك،اللاتدبربلغةكتبهميقرأونلأنهم،عليهاعقولهم

حجةعليهملنقيمالكتابأهلعقولأمامالنصهذانضعأنونريد.صاحبهاعلى

هذاالتثنيةسفرفيجاءومراتمراتالإسلامأقاههاأنبعدأخرىمرةالعفكير

:اليهودإلىالموجهالنص

وفرائضهوصاياهبجميعتعملأنلتحرصإلهكالربلصوتتسمعلمإنأ

ويبددك...وتدركك،اللعناتهذهجميععليكتأت،اليومبهاأوصيكأناالتي

الهةهناكوتعبد.أقصائهاإلىالأرضأقصاءمنالشعوبجميعفيالرب

قراريكونولاتطمئنلاالأممتلكوفي...اباؤكولاأنتتعرفهالم)!(أخرى

.(هرتجفاقلبأهناكالربيعطيكبل،لقدمك

لا.؟اللةبهاأوصىالتيالفرائضاليهودأقامهل.العقولجميعنسألهيا

أخرىآلهةسيعبدونالشتاتفيبأنهمأخبرقدالنصكانفإذا،تشتتواأنهمبدليل

هناليهوديعملالذينفسههوالآلهةهذهرأسإن؟الالهةهذهرأسيكونفمن

الأرضعودةعلىالشتاتبعدعملواقدكانوافإذا!الشتاتمنعودتهمبعدأجله

تقولالإجابةإدن؟هذاالسلامأميريكونفمن.السلامأميرالنهايةيتوجهافيالتي

ذكرهوها؟مذكرهنفهل،النصلقولكماالشتاتفيعبدوهالذينفسههوانه

المؤمن:سورةفيتعالىقال.وأكدهالقرآنإليةأشارالتثنيةسفر

لأوليوذ!ىهدى.الكتابإسرائيلبنيوأورثأالهدىهوسىاتيناولقد!

التوراةالدينهذاكتابوإن.موسىأوتيهالذيالدينبالهدىفالمراد!الألباب

فاصبر):تعالىيقولثم.الهدىمنيفرغوهلمماإسرائيللبنيالطريقينيرسيظل

الحديثبعد!والإب!ربالعشىربكبحمدوسبحلذنبكواستففرحقالتهوعدإن

المشركينإيذاءعلى،يصبرأن-!رهحمدرسولهسبحانهأمرإسرائيلبنيعن
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والذينرسلنالننصرإنا)بالوعدوالمرادحقاللهوعدلأدن،بالباطلومجادلتهم

شأنه:جلقالثم.كثيرااللةيسبحوأنلأهتهبالاستغفارسبحاثهأمرهثم!اشوا

همماكبرإلا!دورهمفيإناتاهمسلطانبغيرالتهآياتفييجادلونالذينإن)

الذينالمجادلينهؤلاءأنوالمعنى!البصيرالسميعهوإنهباللهفاستعذ.ببالنيه

نفساوطبجدالهميحزنكفلا.ينالواولن،بغيتهمينالونلاالهدىعنابتبدوا

الموجبللسببحصر!كبرإلاصعدورهمفيإن):فقوله.ناحيتهممن

صدورهمفيالذىبل.الحقطلبذلكديعاملهمليسأيالكبرفيلمجادلتهم

هموما،الصريحالحقإدحاصىبهيريدور،الكبر؟الجدالإلىلهيمالدإجميوهو

متكبركلهنموسىاستعاذكمماهنهمبأدلةف.ستعذ.وبغيتهمهرأدهمببالغي

بيوميؤمنلاهتكبركلىمنؤربكمبريعذتإنيىموسJوقاة:مجادل

*"..!ء.لاالخشالت

اليهودعبادةالأولىمقامهفييعنيالشما.تبأنأضنارددالعكولنسمركالطفإذا

قدالسلامعليههوسىبأنأشارالقرآنفإن.وآباؤهمهمقبلهنيعرفوهالملألهة

سيكونالمكبرعالمبأنيفيدوهذا.متكبرككمناليهودورببربهاستعاذ

همفمن.اليهودمنالمهتدونولاإسرائيلبنيأنبياءيعرفهالادائرةفيمحصورا

ذكر.؟اليومإعلامهمنرىالذيناليهودإنهم؟الكريمالقرآناياتفيالمتكبرون

اتوااليهود"إن:قالالعاليةأبيعنصحيحبسندا!ورالدرفيالسيصطي

.أمرهمنويكونالزماناخرفيمنايكونالدخالىالمسيحإنوقالوا،ثك!ضالنبي

بفيراللهآياتفييجادلونالذينإن):النةفأنزلى.كذايصنعوقالواأهرهفعظموا

:يقولالذييبلخلا:قال!ببالغيههمهاإلإكبرصدورهمفيإنآتاهمسلطان

عنالمنذرابن.وأخرجالدخال..المسيحفتنةهنيتعوذأننبيهفأمر!بالته"فاستعذ

قا!الناسخلقمنأكبروالأرضالسمواتلخلق):تعالىقولهفيخريجابن

والسحابركبتيهإلىالبحرالزمانآخرفيملكمنايكون:دالوااليهودأنزعموا

الآية:فنزلت،ونهرخبزجبلهعهوالأرضالسماءبينالطيريأخذ،رأسهدون

والأرضبالسماوا!والمراد!الناسخلقمنأكبروالأرضالسمواتلخلقا
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اللهفإن،المعجزلنولعسوابغ!عهمببالغىل!سواأنهم،الالهومعثى.العالممجموع

ليسالعظمةهنفيهمماعلىذلكيعجزهولمالعالممجموعخلقعلىقدرالذي

الناسأكثرولكنعليهأهونهمالذينالمخلوقونالناسوهومثهيسرجزءيعجزه

.يكيدونكيدأيأوونهيجادلبجدالاللهيعجزونأنهمبجهلهميظنونجاهلون

ظهروهكذاإ!الدجالالمسيح،هنابالناسالمقصودإنالمفسرينبعضوقالى

مدكر؟منفهل!النصوصداخلالدجالالمسيح

يردلمالذينأولئك،شيئأالتهمنلهتملكفلنفت!هالثهيردومن...!

.غيمأ)25(عذابالآخرةفيولهم.خزيالدنيافيلهم.قلوبهميطهرأناطه

قطب:سيديقولالاياتهذهحول

وهذا،الإسهاببهذا،إسراثيلبنيقصةيقصسبحانهاقةكانلهذا...أ

شأنفي،لرسولهيقولسبحانهوالله...المسلمينأجيالىمنهاليحذر،التفصيل

!واقعون)وهم،الفتنةسبيل!يسلكلون)فهم،الكفرفيالمسارعينهؤلاء

سلكواوقدالفتنهعنهمتدفعأنبمستطيعانتوما،شيءالأمرهنلكوليس،فيها

يطهرهم.أنالله!يرد)فلم.قلوبهمدنستوهؤلإء.فيهاولجوا،طريقها

تحفلولا،كفرهميحزنكولا!!منهمعليكفلا،الدنسفييلجونوأصحابها

.)36((000فيه"هضى)!أهر)فهو،بأهرهم

!المحفوظالممصودالمعنىذا!للجرلمهعمابإنه

ينقعهاومشعلأيطفىءشرفكل،أبدأتحرقلا،هصباحفتيلةبهالقانونإن

.يوممنلهبدلا،الدمفي

الظالمونيفرلاوتحتها،السماءهيوستظل،السماءهيزالتهاوالسماء

...عزاءذلكوفي

.14ثدةلماا(52)

.398/2القرانظلالفي)26(
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أحكموسائلهموإن،اللهخلقجميعمنوأدهىاذكىأنهميظنوناليهودان

المسيحمصبالىالنهربهمجرى،هذاظنهمومع،الناسوسائلمنوأخفى

11اللإخال

المختطر!الثهشعبإنهميقولوهمابالدجالاعتقادهمأثنرلعد

فهمإ!يهوديإ!دخالمسيحإ!مسيحوحدهملهمدامفماأ!لاولم

.51يدقدمتبماالعذابليذيقهافةاختارهالذيالشعبيكونونبذلك

أما.للحهودبالنحعبةالباحثيقرهالذيالمختارا*شعبهفهموم!ذا-.ص.!-.-!

...اخرهجالالهذاف!نالبصرلهدايةاكلهاخآؤالفيم!!هسءالحى.العختار

اواحمط!

هعمولى:اطارهجارودىرجاءالفعلسو!يرخرأثتبالظ.يحالد

تالى...أ:قالإدأصحتعريفأإبراهيمذريةالكريمالقرآلى-وثفل!"عر!!.أتةش-...-

المضروطغيرالتسليماوبهذاالصابرينمناثثعاءانستجئنىتؤمرماأفعلىأتيا

الدكتوريفسرأيضأالحقةالذريةوعن.)27(،000ابراهيمذريةحقأتبداا*لمشيئة

12/7العكوينسفرفيجاءهالندنبجاهعهالقديمالعهدثراسا!أسحاذلجومالفرد

،العربحتماتتضمن"لنسلك"كلمةإن:فيقول"الأرضهذهاعطى"لنسلك

كمانالذيإسماعيلولدهعبرإبراهيممنالانحداريذصنالذين،ونصارىمسلمين

إبراهيمانعنالتكوينسفرويحدثنا.العربيةالقبائلهنكبيرلعددبابوتههعروفا

هنذ"إبراهيمانسلعبارةأنصيح،الشماليةالعربيةالقبائلهنللعديدأبأأصبح

ولكنها،الإسرائيليينإلىإشارة،إسحاقمنالمنحدرينعندتعتبرالحينذلك

الحقكللهمأيضأإسماعيلمنالمنحدريقأنإذ،كذلكتكنلم،البدايةومنذ

هذهإنثم...أنفسهمعلىالتسميةهذهيطلقواوأنإبراهيمنسلمنيدعواأنفي

إسرائيلبنيبينفالعهدمشروطةغيروعودأتكنلمكنعانأرضبتملكالوعود

يلتزملمإذاوأها.والجماعةالفردواستقاهةالشعبولاءيستوجبكان.وافة

.الشروقط15صجارودي/إسراثلملف27()
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قالهاالتيالتاليةفالعبارات.انتظارهفيكانرهيبأمصيرأفإنبذلكالشعب

واضحياانطباقاأجزائهابعضينطبق،/التثنيةسفرهن28الاصحاحفيموسى

حتى،الماضيةالقليلةالأعوامخلالىباليهودحلتالتيالآلامعلى

الربلصوتتسمعلم)إنهذازهاننابهاقصدنبوءةاعتبروهاالناسبعضأن

تاتي،اليومبهاأوصيكاناالتيوفرائضهوصاياهبجميعتعملانلتحرصإلهك

أقصاءمنالشعوبجميعفىالربويبددك،وتدرككاللعناتهذهجميععليك

جلوميقولثماباؤك"ولاأنتتعرفهالمأخرىآلهةهناكوتعبداقصائهاإلىالأرض

قدالأنبياءأولئكإلىالإلهيةالوعودأنالواضحأمنالقديمالعهددراساتأستاذ

عنالسكانالاشوريالسبيأجلىوعندها.الدينعنالأمةردةبسببألغيت

تنفيذاالمصائبهذهفيالأنبياءرأى.يهوداعنالشعبالبابليوالسبيالسامرة

نبوءةفعلأتحققتالسبيوبعد...جاحدعاصشعبحقفيالإلهيللعدل

بانعلمأ.المقدسةالبلادإلىالعودةفيالراغبيناليهودجميعرجع.العودة

باسميعرفماوشكلت.كاشاحيثالبقاءفضلتقدبكئيرهؤلاءهناكبرأعدادأ

.أ!!المسيحيةللكنيسةالفقريالعمودبعدفيماأصبحواالذينالشتاتيهود

.هـ)5(

بحقهمكانوااخرونالشتاتفيوبقي،أخ!رىالهةعبدواأنبعدعادوا

طريقفيبهموسارتاليهوداثقالىحملتالتيالمسيحيةللكنيسةالفقريالعمود

همهؤلاءهل؟المختاراللةشعبهمهؤلاءفهل.ح!ينهفيذلكسنبينكماالألهة

اختارهالذيالمختاراللهشعبفعلايكونونقد(الأرضهذهالمطيالنسلكأهل

وقد.العقوللتلجيمهمونتيجةأيديهمقدهتلمانت!يجةللبشريةعبرةليجعلهالكه

الزماناخرالطينفيوجوههمتدفنثم،الزهانأولىعليهاليرعواالأرضلهمتكون

دخلوهكماالمسجدويدخلواوجوههميسوؤايوم،المختارالثهشعمبأيديعلى

ايضأوهو،حينهفيسياتيالشعبهذاوتعريف(تتبيراعلوامماإوليتبروامرةأول

.7اصالدوحة.طالكيلانيإسماعيل/الأميركيللموقفالتوراتيةالخلفية)،(
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تعريفاإبراهيمذريةالكريمالقرانعرفالقد:قالىعندهاجاروديحددهالذي

الصابرينمناقهشاءإنتسجدنيتؤمرهاافعلأبتياقال..أ.:فالإذأسح

."إبراهيمذريةحقأتبدأالنهلمشيئةالمشروطغيرالتسليموبهذا

لهنقولالبشريةيهديالذيالمختاراللهشعبهماليهودأنيدعيالذيإن

بهالذيالمنهجيفتقدوناليهودلأناولا(TA)مستقيمغيرومنطقسقيمتفكيرهذاان

باليهودية،يبشرونل!فهم.الناسهدايةيسرهملالأنهموثانيأ،التاسلدعون

الدعوةبهذهالكريمالقرآنأطاحولقد)؟()92(بالنصرانيةللتبشيروإتط"يشاعدون

لرسوله:تعاليفقال،المختارونهماليهودبأنالقائلة

الناسدونمنلمحهأول!اءأنكمزعم!بمان.هادواالذ!نأمهاماتجن.."س..م!؟!تس.

علبموالنهأبدبهمقدمتبماأبدابنمئوئهول!.صادفين.كئنبمإنأيوي!بتببوا

..،(1،بالظالمين

.الموتيخافونوهم،جلودهمتدتيعلمونهولعيشونهوهم!!التحديانه

الحربية،الأعمالوجدران،السريةالأعمالجدرانخلفدائمافهمكذلكولأنهم

2()Aونقض.والتمردبالعصياناليهودوصفمنخلاواحداسفراالقديمالعهدأسفارفيليس

وسليمانويوشعموسىمعشأنهمهذاوكان.المخالفةوحبالرقابوصلابةالعهد

الواقعفي8..):11،175صحزلحيالتفسيرفيفكريرضادالأستاذيقولى.وغيرهم

،حزقيالالسبيفيإليهمالثه(رسل...الرقبةصلبص!عبأنهمالطويلاليهودتاريخاظهر

حدثالذيولكن،حساسيةاكثروضميرهم،ليونةأكثرقلوبهمصتجعلالألاماننظنوكنا

هداةكونهممعهذايستقيمفهل8"...قسوةوأشدصلابةأكثراصبحوافقد.العكسهو

!؟للبثرية

احتفاظهمعدمإلىيؤديعندهمغيرهمدخوللأنالناسبينالحهوديةنشريسرهملااليهود)92(

التج!شيصأجلمنالنصارىيساعدونوهم.يزعمونكماالعلمعلىيفضلهمالذيالدمبنقاء

فيماسينكماايهودآمالوحملةالهيكلأحجارحملةهمالنصارىلأنوذلك،بدينهنم

بعد.

.6-7الجمعة)03(



المحافل.جميعفيعنهمالدفاععملياتتتولىالتيالدوليةالمجتمعاتوجدران

نصفهإناءفيكانتولو،حياةاية،حياةايةعلى!حرصونفهميخافونولأنهم

ط!بيعتهم:عنتعالىيقولأيديهمقدهتهلماجزاءكلهوهذ!طينمنحثالة

.)؟3("...فسادأالأرضفيويسعون...)

)32((الأرضفيللفساديسعوندائماأنهمسجيتهمهنأيأ:كثيرابنقال

فىزالهاالذىالمسعمبلفسادهعالمموا،الفسادفىوسمارعونلسعونولأنهم

قاطبة،البشريةقذارةفيهاواحدةحزمةفيمعهالتقواالدجالالمسيح.الغيببطن

.هحظوركلفىإلاالممعهلجدلاحزمه

جاء،دجل،المختاراللةشعبهماليهودبانيقولىالذيالدفينالمرضإن

أميرعلىهويتهماستقرتأنبعد،بابلفيوهمهويةعنلهمبحثواأنبعد

.الدخالالمسيح،السلام

والخلاصة،

:اليهودعنهنعمطانيوسالأبيقول

ضعبهلينقذ،الدماءوسافك،العصاباتتائد،أميرهمينتظرونإنهم..1.

وقد.هزعوملحقبناء،إسرائيلهملكةهـلعيد،أورشليمهيكلولبني،الخاص

إنما،وحياليساليهودقالهوماالهيكلبخرابوتنبا،المملكةهذهالمسيحرفض

جذورذاتالتوراتيةوالنصوص.بابلمدوناتفيأصوللهاسابقةأكتوباتهو

.)33(0001لسماءفيهانعمةلاأرضيةلمملكة)سياسية(

وهم،الغاليالثمندفعوارخيصومطلبتافهغرضأجلمن،وهكذا

وأبت،الحقلصوتينصتوالمإنهم!!مطالبونالواهنافعبلغواأنهميظنون

.46المانلة3(1)

.2لم76كثيرابنتفسير)32(

.46،23،02صمنعمطانبوس/الصهيونبةالبهوديةخطر)33(
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إبراهيمذريةفيلهمموضععنيبحثونالشياطينهعوانكبوا،تخشعانقلويهم

.السلامعليه

هنكانومامسلمأحنيفأكانولكننصرانيأولايهودياإبراهيمكانما...ة

ملكفيلهممكانعنيبحثون،ش!ياطينهممعانكفأواثم،)000،34المشركين

أنوفهمترفعالتي،الرسالةصوتإلىينصتواولم..الميعادأرضحيثسليمان

:الترابهن

هنفريقنبذ.هعهمصدقءلماالتهعندمنرسولىجاءهمولما...أ

تتلواماواتبعوا.يملمونلاكأنهم.ظهورهموراءا!كع!الكعابأوشاالليى

+).،((...سيمانملكعلىالثالطون

نأبعدسارت،الجدرتحميهم،الأحمقالراعيخلفاليهردطوابيروسدرقي

تناسبالتيالتحذيرأحداثعلىالتبشيررداءالتنقيبعمالقةالأحباروضع

المسيحصرحفيلبنةجعلهاأووسادةوجعلها،الأحداثلطىوانطقوا.أهواءهم

المنتظر.الدخال

بالنهاروسار،بالليلسار

!إلفساد1فيلسبق1ليحرر

نهار\و،ليلهنلحظة1نيتولم

1لدجالللمسعيحنيحرر

!إننصار1أي...

.67عمرانآل)34(

.101البقرة)35(
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أاول)

ث!ة!جاا""مر

الخفيةا!رقاليهوديشع،النتائجهضمونغيرالمك!ثنوف3"الأفىنأ!-س!تلمعا!ممون

وأعرق.)1(السريةالأعمالسراديبهيالطرقوهذه.ئ!لك!بم!شوكلت.

المسيحاتجاهفيالأحداثولويلتسييراليهوبرصتعهاالئتيالسريةالجماعات

:قالالماصونيةعنرالتشتاليهوديسئلوعندها).(.إلماسرنمة.هي.الدخال

اليهوذيةالمملكةيبنونالذينهمالأحرارالماسويخون1000-.

.)2(!..العالمية

:دوزيوقال

إعادةهيواحدةلغايةيعملونمختلفةمذاهبمنكبيرجهورهي...أ

الذيومنها،الخيريةالجمداتستارتحتيعملالذيومنهامتعددةوجوهلهاالسريةالأعمال)1(

اليهوديةالأهدافعلىالتيالسريةوالجمعيات،خاصةالمسلميننسلتحديدعلىيعمل

قضايايبتنونالذينوهموالعلمانية.وغيرهاوالبهائيةياهوهوستهودوالليونزالروتاريهي

.الناسقيادةعنالدينأبعادغايتها

يومانشئتأنهاالىذهبراالكثيرولكننشأتهاوكيفيةالماسونيةأصلعلىالمؤرخونيتفقلم)5(

انهاعلىالمؤرخونواحتج.البناءعمالضمنمنطائفتهمكانتحيثاله!كلسليمانبنى

الكتابعلىالماسونيوحلف.عبريةكلماتمنشرائعهافيلماوالأهدافالنشاةيهودية

رمزية.،كونية،ملوكية:(قسامثلاثةإلىتنقسموالماسونية.ا!قدسا

.?47صالجنديأنورلمالتلموديةالمخططات)2(

I r



.،...قليلإلاالغايةهذهيعلملأولكن.إسرائيلدولةرمزهوالذيالهيكل

،بناؤهيعادحتى،الخفاءفييعملونوالماسون؟الأولالهيكلهدمومنذ

كاتالتيالرومانيةالدولةرأسقامولقد.يعرفونلاوالذينيعرفونالذينبسواعد

تلويكيفتعرفالتيالقلةتلك!!)3(لليهودارضا"الهيكلببناءخفاقةأعلاهها

لهمكانتالرومانيةالدولةداخلالماسونأنوالغريب.أهدافهاالجاهفيالك!ثرة

بجميعالشدبعلىالمفروضةالضرائبمنإعفاؤهموهيغيرهمينلهالمامتيازات

.)4(طوائفه

الماسونيعفىوعندمما،تجديدهأواليهودهيكلببناءالحاكميشتغلوعندها

هعتقلفيالعدالهلشراءالتوسلاتجميعتضيععندئذ؟الضرائبمنالمخططون

!!قضيةللعدالةتكونأنالعبثمنويصبحبل،المغلوطالعالم

،السلامعليهالمسيحرسالةاشرقت،المعتمةالماديةسراديبفيوهم

وهيراث)5(نقودهمأكياسمنهمتضيعلاحتى،اذانهمصمت،القومولكن

أرادواعندهاذروتهووصل،السلامعليهالمسيحوبينبينهمالصداموبدأ.أم!يرهم

:المتدإولبالإنجيلإليهنسبفيمالهمقالعندئذ،السلامعليهالمسيحيقتلواأن

يعملمنكمأحدمنماولكن؟الشريعةموسىأعطاكمأها1000

لموأنا)6(أناأينهنوتعرفون،تعرفوننيأنتم؟لقتليتسعونلماذا...بالشريعة

أعرفأنا.تعرفونهلاوانتم)إ(حقهوأرسلنيالذيولكن)إ(ذاتيعندمنآت

إبراهيمأولادكنتملو...فيكملههوضعلاكلاهيولكن،إبراهيمأحفادأنكم

.(V)،000إبراهيمأعماللعملتم

.11صمكاريوس/الماسونيةتاريخ)3(

السابق.المصدر(4)

والزهد.ال!تقشفإلىتدعوالمسبحتعاليملأننظرا)5(

بي.وبشرتأيديكمبينالتيالكتبفيأي)6(

.02،920/8/3704لم7يوحنا)7(
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عهدهينالولاالأنبياءقتلةيرثهلاالسلامعلمهإبراهيملأنلكمميراثلاإذن

هذالوقفالسريهالخلايانشطت،المسيحتصريحاتعلىوبناء.)8(الظالمون

إليه:نسبفيمالهمقالنحوهبنياقهمالسلامعليهعيسىأحسوعندما.الخطر

ستطلبونني.أرسلنيالذيإلىأهضىثم،بعديسيرأزهانامعكمأنا1000

لناي،،)9(000تأذواأنأنتمتقدرونلا.أناأكونحيثأإ((تجدونني)ولا

فيأكونوحيثالسماءإلىاذيرفعنيفسوف،صلبيتريدونعندماتجدوفي

اليهوديعجزهكانالسماءأنالطبيعيمنلأنه،إليالوصولىتستطيعوافلنالسماء

.بلوتعن

:فقالراسلبتراندالمفكربهاأقر!حقيقةهذه

هويكنلمالمسيحأنإلىذبواقدالمشبهينالدوسبينطائفهكاشا.أ.

فيلذلسكمماثلرأيظهروقد،بهأشبهبديلبل،صلبالذي

.(01)،000الإسلام

لوريمر:يقول،رفعهوبعد،السلامعليهالمسيحورفع

الأبوابعلىاعتبروهالذيالمسيحرجوعانتظارفيالمسيحيونعاش...أ

.11()،000لهميسوعقالهلمااستنادا

!بإذنإلايعودلنلأنهيعدلمالمسيحولكن

هي:لأتباعهالمسيحتعاليموكانت

بل،تدخلوالاللسامريينمدينةوإلى،تمضوالااممطريقإلى...أ

.،)12(000الضالةإسرائيلبنيخرافإلىبالحرياذهبوا

السمابق.الفصلفيالمذكورجاروديرأيراجع)8(

7/32.34،يوحنا)9(

.242صراصل/الغربحكمة1()0

.51صلوريمر/الكنيسةتاريخ1()1

.6،هلما.متى)12(

to



كانتههماإسراثيلأرضخارجتذهبوالاأي:التفسيرفيقالوا

جاءتالذيالمنهجوان،عالميةليستالدعوةأنيفيدوهذا131(الإغراءات

الماديةهنإسرائيلبنىانتشالهيالعريضةوخطوطهواضحةوأغراضهمحدودبه

وبناة.قلوبهموقاسيةغلاظافصاروا.عندهمالروحيةالجوانبعلىطغتالتي

علىانفسهميعرفونوكانوا،اليهودهيكلفيأتباعهجلس،المسيحتعاليمعلى

اطلققديكنلمالمسيحييناسملأن)14(بالمسيحآمنتاليهودمنجماعةانهم

.)15(السلامعليهع!يسىأتباععلىبعد

قائدهامنمؤقتأحرمت،متميزةجماعةأنهميعتقدونالمسيحأتباعوكان

متسع.مكانانههنطلقمنكانللعبادةالهيكلواتخاذهم)16(ثانيارجوعهوتنتظر

.)17(كيهودحقهممنكانذلكوفوق

!إالآخرالجانبفيأما

عسكريأ،احتلالأيشكلونانهمأساسعلىالرومانإلىينظرونالمهود0كان

فتركوا،المكشوفالأذىهعهيجديلاالاحتلالمنالنوعهذاأنيطمونلكنهم

كرسيعلىاليهوديجلسأنأجلهنليس.الدولةجدارفيينخرونالماسون

هدفعلىتجمعتالتيلأهوائهموفقاالحكميكونانأجلهنولكن.الحكم

يجدياقيعندماحتى(الدجالالمسيح)السلاملأميرالطريقإفساحهوةواحد

اليهوفىمنظورهوهذاكان.زبدقالبفىكسكينطريقهفيشق،جوفاءرغوةالعالم

...الرومانيللاحتلال

آخر.منظورلهكانالعاقائديالاحتلالأما

.322/1صهنريمتى/متىتفسير)13(

.05صلوريمر/الكنيسةتاريخ)14(

/26(.11)عمالالنصرانيةبولسدخولوبعدأنطاكيةفيبعدفيماالمسيحيناسمأطلق()15

.51صلوريمر/الكن!يسةتاريخ161(

.05السابقالمصدر()17
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بل)18(الهيكلفيالكبيرلسلطانهمتهديداالحركةهذهفياليهودوجدلقد

الأممطريقإلىالخروجيرفضونالمسيحاتباعأنوجدوا.)91(كلهاأورشاليميخأ.

عينتنملمأجلهاهنالتيالأرضتلك!إإسرائيلبأرض!اتمسكونإلأخرى

الئص.هدالأتباعهالمسيحلعاليملياد.ووجدواوإلصقبرر!-.الأ!أفي!

.)02(؟!!،...للكلابالقدستعطوالا...أ

الضاهى.صهمودبئا!لهالهع!أدلئبعىالئى،أؤرصتالعم،-.غلمدشاونخ.1س؟.؟

وصاحب!خطةهنبدلافكان.الجديدالعقائديالاحتلالأهدافهنهدف.

الثي!أكبرفإن.حسابهاكارثهلكللحسببل.إ.بحهولةظىلا.أ!عألأث!

هيغفلةعلىتانيالنيوالكوارث،!الإخيالاتأ!فب!!ئيع!يكلبيئن!م!ط

-ت!صتتءب،.البهؤارثأئكى

...إلأوالط-إوهدأء.؟لجبلىءض!.

)31(الهيكلمنيهوديأصلهنهمالذينالمسيحاتباعبظزداليهودفقاتم3

يتحركونوبدأوا،)22(للاجتماعاتالواسعةمساكنهماتخذواالمسيحاتباعولكن

وبدأت.بعضابعضهمعلىوالخدهةالطهيههامبتوزيعأنفسهمتنظيمنح!و

.231(المسيحتلاهيذبقيادةتعترفالجماعات

الصفوفتنظيمإلىأدىبل.هنهالمرجوةبالنتيجةيأتلمالطردلأنونظرأ

54.صلوريمرلمالكنيسةتاريخ)18(

)تاريخآلافثلاثةالمسيحالىهنهمانضمالفاعشرينالمسيحبعثةعندأورشاليمسكانكان)9؟(

48(.صالكنيسة

المشاروالنص.الظروفتقتضيهلماوفقايغيرونالكتابأهلأنبالذكروالجدير7/6متى)02(

.م8391المقدسالكتابطبعةمننقلناهاليه

.48صالكنيسةتاريخ)21(

.53السابقالمصدر)22(

.53صالسابقالمصدر)23(
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الجماعاتهذهعلىللقضاءالعنفقواعدبإرساءاليهودبدأ.القياداتوبروز

والفريسيينالماسونسواعدهع()10الملكفيهتمثلةالدولةسواعدفتضافرت

بغضااليهوديةالطوائفأشدهي،الكنيسةتاريخفيذكركماهذهالفريسيينوطائفة

طائفةمن،يهوديالمسيحأتباعضدالعنفحملاتقادفقد)25(للمسيح

!!شاؤول:يدعىالفريسيين

)26(السلطاتهن)بتصريح(المسيحأتباعأجسادتمزقشاؤولسياطوبدأت

شجرتهم.تجتثولم.الجبالقممالىالأتباعوفر

تقرأالتيالرؤوسيداويأوالنصسوصيداويعلاجهنبدلافكان

وأالنصوجودفيلليهودوالأرض،لليهودالقدستظلأنأساسعلى،افصوص

البعض:يقولكماالفقريعمودهاخطةهنبدلافكانوجودهعدمفي

والكتابيأتيحينمايكونماقدر،خطورةأكثرالشيطانيكونلا...أ

فيعدوألفهنخطراأشدالحميةفيواحدأخائناوإن(TV)يدهفيالمقدس

.،...الخار!

كرسيإلىالجلاءكرسيمنوانتقل،النصرانيةشاؤولدخلهقدماتوبدون

التبعيةهذهتسجيلجاء.القتلفيحتىاليهوديرضيأنهيالقصوىالامبراطورغايةكانت)24(

يضطهدهيرودسالملكبدأ،الوقتذلكفي...أ:12/2،3الر!(عمالسفرفي

علىيقبضأنقرراليهوديرضيهذاأنرأىولما.بالسيفيوحناشق!قفقتل،الكني!ةأفراد

!إ،...ألضأبطرص

ملحوظدور"اللفربسببنالطائفههذهعنمنعمطانبوصالأبويفول53صالكنحسةناربخ)25(

أفضلأنهممدعين،اليهوباقيعنانضقوابل،اليهودغلاةمنوهم،القوانينابتداعفي

ظهوربعد)خاصة(حضورهاوظلالميلادقبلالثانيالمرنمنذالطاثفههذ.ن!ث!ا!وهدمنهم

.51،21صالصهيونيةاليهوديةخطر"المسيح

.11صبينستون/الكنبسةتاريخمنمواقف261(

.54صإسحاقنبيهاستاذ/عزراسفرفيتأملات)27(

.2لم931هنريمتى/متىتفس!ير)28(
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نغسهعلىشاؤولاطلقثم.والباحثينالعلماءحيرةاثارالتحولوهذا.القاضي

بولس!اسنم

يكونانيجبهذابحثناخلالهنالشخصيةهذهتناولأننقررأنتشبني

...المسيحيةأوأنشأاصس!الذيهوبولسلأنوذلك،ذثوهههراجحهن

الإنشاءوهذاالتأسيسوهذا)92(الأنكتبهاأيدينابينالتيلمالييبية..!..يلنصرأنية

المسيحإلىبهمتصلالتياليهودأهدافعلىكفطاء.يلتويا!ريككخمصور

منفنتحقق.القومأفواهمننأخذأنمنبدفلاالحقيقةهذهنؤكد،قيءكولكي!اله

نحوال!ودهخططاتمنهيوأين؟المسيحدكؤهبن!ميل!!!ينئي

ي.*.الاآ!قد!بمغ!كلحثتنخ

وإئهاءالمسمحألئحطردهىأورشالعمفي.ا!صاصعه.ثمذ"!ذكزن!فيكعماخطة.!أليهوبرةأ!نه

هنبالمسيحالمؤهنبولسموقفهوفماالجديد.-.الشاثديتتئلق-نجا!ختلألى.!ف!

).ك!:برئزلواكيمالكائبيفؤلى؟الئضةقخ!ة

اليهوديةعنالمسيحية)انفصال(فكرةقبولالىسباقأبولسكانلقد..أ

.(r%)،000()المناسبة()العقيدة)ب!نشاء()وعهد(-

القدسهوالعقيدةهذههيدانكانفهل!المناسبةالعقيدةأنشأفهواذن

المسيح؟منهحذرالذيالأممطريقهوهيدانهاأناماسرائيلبنيوديارأورشاليم

الكنيسة:تاريخفيلوريمريقول

أسماءإلىمنسويةالمتداولةوالأناجيل.مكانلهيعرفلاالمسيحانجيلأنالمعروف)92(

.أخرى

الحيهنباباواتوكمابه.والسياسيةالدينيةومكانتهولهأهيركا،ضض!يككبارمنبرنزيوكيم)03(

لحفاخرالمؤلفولكنالذهنإلىلمباثركماال!هودلهالأدوارمنواحدهفضحلا.ال!هوثى

القيودمنالمسيحيةحررانهضهفيقولببولسويتفاخر.انجازمناليهودأحرزهمابمقدار

قادرةاليهوديةال!يدانيقولأنيريدالكتابهذاوباختصار745صالمسي!وضعهاالتى

.الأوقاتمنوقتكلفيالتغبيرعلى

،74صاليهوديالحيمنباباوات)31(

94



الحقلأن)العمل!ة(المسيحيةبولسححاةبدءمنذالملاحظمنكان..أ.

.)32((000()الأممهولعمله()الحقيقي

بهذهبالذا!بولسلامفلماذا!إالمسعحلعالعمضدكانالابعداءفخطإذن

جاءكماالطائفةوهذهالفريسيينطائفةإلىينتميبولسإننقولىوللإجابة؟المهمة

احتجتالتيهيأنهاكماإ!()33(إ)السياسيةبقولهاتتميز،الكنيسةتاريخفي

منالبلادولخلصحولهمنالناسلجمعبأنوطالبعهالسلامعلمهالمسمحعلى

همالماسودتفإن،سياسيةقوةلهاالطائفةهذهكانتفإذا.)34(الاستعمارويلات

يعرفونوالماسون.الفترةهذهخلالىالمؤرخينباتفاقالسياسيالقرارأصحاب

منتشرة"الماسونيةمؤرخهميقولوكما.هدمإذاهيكلهمبناءكيفيةفي)النغلام(

هذا.3()المعمورةأقطارفيامتدتالتيالأديانأعظمعليهيحسدهاانتشارا

بينوسيطأنهيدعيأنيستطيعمنجعبتهمفيفإن.عشوائياانتشارأليسالانتشار

يجبالتيالديانةللجمهوريحددأنيستطيعمنحوزتهموفي،والآلهةالشعب

اتباعها!

فلقد،)36(الأعمالهذهمثلإليهتحتاجماوهذا.النشاطمتعددكانوبولس

)37(الفلاسفهبذكرياتمملوءةنفسهوكانت،الخيالفرطعلىمفطورابولسكان

.الأفكارهنصيجعنالنقابلناتكشفالكبرىبولسلرسائلالمفصلةوالدراسة

المفاهيممنئماليهوديةالأفكارمنمزيجفهي.حقاغريبأوهلةلأولفيبدو

والأس!اطيرالإنجيليةالذكريالفومن.اليونانيةالوثنيةالأوساطفيالمنتشصة

62.صالكنيسةتاريخ)32(

.35صالسابقالمصدر)33(

سابق.مصدر34()

.91صهكاريوص/الماسونيةتاريخ)35(

المسيحينتخرجالتيالأعمالبالأعمالالمؤلفويمصد74صاليهوديالحيمنباباوات)36(

.القدسعنالجلاءايالش!اصعالأممافقإلىالضيقالقدسأفقمن

.163،1AVصلودونجوستاف/الحقائقحياة)37(
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.(rA)الشرقية

هذهمثلتحتاجهماوهو!الثقافةمنعالمستوىعلىرجلذ!وإذن

المسيحية؟جدارفيالثقببولسأحدثكيفهو،مهمصؤالهـلبقى.الأعمال

ولمبلالمسيحيرلمانهحينفيعليها)رسولا(بناءاعتبروهالتيالأسسهيوها

ة.).(هئهلببعمع

طريقعلىليلةذاتالمسيحرأىأنهادصبولسانتقولي-ؤالإج!ابة/-كطة

فيهاهدمالنىلصرلحالهبولسوبدأ193(!()المرورجويزهكا.صكنأ).أ6تج!"

:فقالأصوللهلإ"يعر!-.!أ!إ

.،الأجوث!اءمل!بد!ا-يخإ؟اممئم!.

هن-إئسانتسلمتهأئافلا!()!بشريا.ائجيلأ.ليسبهأبحعركبمايئمي.لإ-ئجنلإ..أئيفيأ

.)04(،000المسيحييععوعهنب!علانجاةيلإ.،ئلقيئاتلفنئتهؤلا

منتسلمهب!نجيلالقومعقولبعضعلىالمسميح-سلمإلنيئبولسى.دضل

المسيحجعلانه!االأولىالنكبةهيوتلك،انسانأكونهعنهنفىالذي،المح!يح

إلهأ.

معومضبوطمحسوباختراعهوبل،عشوائياليساختراعالمسيحوألوهية!

بولسانحينهفيسنبينكما.الأممطريقإلىأورشاليمهنالمسيحيينطردخطة

07.صجنيبرشارل/وتطورهانشأتهاالمس!يح!ية)38(

خصوممنأحدأأنمنهاتاريخيامؤكدةالنقاطمنعدداهناك"إن:هرنكأدولفيقول)93(

الوهابعبدأحمد/المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح"موتهبعديرهلمالمسيح

.الخصوممنكانبولسفإنفقطالخصوميشملالنصانمنالرغموعلىء303ص

طريقها.لبالمسيحيرىأنقبلبول!سنشاطمركزكانتدمشقإنبخيبر:شارلويقول

كتبتبولسرسائلوأول8م33عامح!والىرفحالمسيحيةالمصادرحسبالمسيح)5(

ملادية.05

.1/11،13زرطية(04)
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:قال)41(اليهوديخاطبوهوذكرهاصددةخطواتلهكانت

تشدداالأكثرللمذهبتابعاأيفريسياكنت...)42(يهوديرجلأنا10000

أسباطزالتوما،آباءنابهوعدمااللهيحققبأن،رجاءليان،)43(ديننافي

.()44(تحقيقةراجيةنهارليلالعبادةعلىتواظبعشرالاثنيشعبنا

لمالمسيحفإنمسيحيأبصفتهيتحدثبولسكانإذا؟للاباءالثهوعدهوفما

إلىالبحرهناليهوديعطى،واحدانصاالمتداولةبالأناجيلإليهنسبفيمايترك

اليهودعنتنفينصوصاالأناجيلفيإنبل!الأرضأقاصيإلىالنهروهنالبحر

.)45(أعمالهيعملونلالأنهمإبراهيمأبناءأنهم

وعدأهناكفإن،إليهمنفسهقدمكماكيهوديإليهميتحدثكانإذاأها

أجلىهنفساداالأرضفيوشمعونالماسونويعملاليهودفتنتهفيسقطواحدأ

:قالعندماالبولسيالخطتفهمقددانيلواالكردنالأنويبدو.تحقيقه

وثائقوتصفه.)خائنا(بولسيعتبرون،المخلصينالمسيحيينإن1000

.)46(،000التكتيكيبالتواطوءوتتهمه،بالعدوهسيحية

:بوكايصريسويقول

اعتبرقدكانوإذا،للنقاشهوضعأالمسيحيةوجوهأكثركانبولسإن1000

جمعهمالذينهؤلاءحسابعلىمسيحيهكونلأنهفذلك،المسيحلفكر)خائنأ(

..بالمسيحيؤمنوالمالذين)41(

يخشىولاالصيتذاثعرجلبصفتهس!يحيرجلإنهفيهيقولانيحبغيكانالذيالوتتفي)42(

18/26،اعمالأنطاكيافيالمسيحاتباععلىأطلقتدالمسيحييناسموكانالسلطات

.3لم22

526لم4أعمال)43(

ص-.26لم7الرسلأعمال)44(

صابق.مرجع)45(

.95الوهابعبدأحمدالتبشير/حقيقة)46(
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.47()،حياتهفيالمسيحعرفقدبولسيكنولم،تعاليمهلنشرحولهمنالمسيح

كماالدعوةصدرفيالمسيحتلاهيذبعضرأينفسههوهذاالعلماءورافي

ونالت:الرسانلذكرت

بالتلاهيذأيلتصق(أن)حاول(أورشاليمإلى)بولس(ضاؤولجاءولما...أ

.)48(،00.تلميذأنهمصدقينيخر)يخافونه(الجميحوكان

الجديدالدينهعالمأبرزلأنبهمالالتصاقأهحاولته(9هصدر.الخوفوهذ.أ.ص.ا+."1

فبهذه.والنظافه،والزهد،الشفافيةكانتالوقتهذافىعيسىبهجاءالذي

جلادأمامأنفسهموجدواولكنهم.ويؤلفونيألفونالمسيحتلاههذككالمعا!ص

اليوموهو)سعاسما(عمعقهطائتهجن!ورلألةيدملطهمخكلا،كلبن!يطحى

،واحدةليلةبولساعتقلفلقد)11(السلطةوراء.ققف!أيخظثزهبهلافئغعنابعنئ

عنبالإفراجالأمروصدرالأمورهذ.مثلفييهتزأنوله،الحلامكرصيفاهتز

!إلهليعتذرنفسهالحاكميأتيهأنعلىوأصرا!الخروجرفضبولسولكنبولس

.(Lt)1(أ!واعتذر،الحاكموجاء!بالكراهة.لععلقمسائلانها

.الهيبته(الأتلعلى...هنهيخافواأنبدلاهذاهثلرجك

والخلاصة

آمنالذيالعقائديالاحتلالجلاءهيالأولىالتكتيكيةالمرحلةكانت

ثقبمنبولسدخولوبعد.الأممطريقإلاطريقلهليسالجلاءوهذا،بالمسيح

.الجلاءبدأ،الجدار

.101صالمقدسةالكتبفيلحراصات)47(

الزمنمنبرهةبعدولكنالتلاميذالىقدمهثمقبلهالذيالوحيدهوبرناباوكان26لم9أعمالى)48(

فيه.تشككأنهيعنيلهوتركهبرنابافتركهولرنابابولسبيناختلاتلألرمشاجؤحدئت

.3738،لم16الرسلأعمال)94(

or



برنز:يواكيميقولى

)الضيق(الفلسطينيالأفقمنالمسيحية)تحررت(بولسبانضمام...أ

.)05(،الوثنيينبينالتبشيرضد)المسيح(وضعهاالتي)القيود(ومن

تحملالرحببولسعالمإلىوانطلقت،السلامعليهالمسيحمنتحررت

.()1المتعددةالأسماء

إنجيلاأعطاه!إإلهياصوتأسمعأنهبادعائهالنصرانيةإلىبولسدخلوكما

!!؟!!!إلهيبصوتأيضاكانأورشاليممنالنصارىخروجفإن!!إلهيأ

الكنيسة:تاريخفيجاء

وان،اليهودثورةبدأتعندها،أورشاليممدينةتركواالمسيحيينإن1000

)52(بيلاإلىيلجاواانيجبوانهمستبداالثورةأنمنحذرهم)إلهيا(صوتا

.)53(إإ.(..فيهاليحتموا

بحجرعصفورلنيضربالذيالعقلأمكروهاإ!الصوتسمعواالثورةقبل

مفكرته:فيرابينإسحاقيقول،الأخرونتوارثهاالتيالأولينعقليةإنها.واحد

وأنوتفهمها،الحربتدرسأنيجب،فقطتنتصرأنيكفيلا..أ.

.()54(000وفشلنجاحوكلوكبيرةصفيرةكلعلىتتعرف

قوليقرأونكانواالأهمطريقعلىسائرونوهم!إالنصارىوخرج

ا.742I،اليهوديالحيمنباباوات05()

مؤسسأنيرونالباحثينمنعدداوإن...أ:بأنهالخالدونكتابهفيهارتهايكليقول)51(

المسيحيكونأنشيءفيالمنطقمنوليس.المسيحوليسبولسفوالفسيحيةالديانة

معيتنافىاضافوهممافكثيرا.المسيحيالدينإلىرجالهاأوالكنيسةاضافتهعمامسؤولا

.401،601عددكتويرمجلة(...نفسهالمسيحتعاليم

..الأممطريقعلىالهلينيةالقرىإحدىهي)52(

97.لورلمرص/الكنيسةتاريخ)53(

.915صالجليلدار.طرابينإسحاق/رابيناسحاقمفكرهمن5()4
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انتقلتقدكانتالقراءةولكن..،..تمضوالاالأهمطريقإلى..أ.:المسيح

هكتوبة!لأنهاتقرافهي.عادةلتصبحالعقيدةدائرةمن

...الزمانآخرالدخالالمسيحعبادةتؤصلالتيالأصنامكانتالأهمطريقوعلى
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!طقإا!ال!.إ!ن!:ا!ة

ولكنهاعشوائيةدعوةالمسيحبألوهيةبولسأطلقهاالتيالدعوةتكنلم

علىالواقحوهذا.إليهالمسيدمنجلاءسيتمالذيالجغرافيللواقعوفقأصمصت

نأالبعضيظنوقد.لهاآلهةالأممتتخذهاالتيالأصنامتنصبووديانهسهوله

تفكيرهذاان:نقولولهؤلاء،المسيحعقيدةمنهلامحلهبولسبهجاءالذي

أسمسقدبولسإن.)1(العلميالبحثهائدةعلىتطرحأصولإلىيستندلاسقيم

لاوالمؤرخون،المسيحشاهدواالذينالرسلماتلقد..أ.:الكنيسةتاريخفيجاء)1(

غالبيةويتفقالأولالقرنمنالثانىالنصفأىالفترةتلكعقائدعنجداالقليلالايعرفون

لمالمسيحوإن،الاهوتية(صياغة)بدون(الأولىايامهافيكانتالكنيسةأنعلىالعلماء

62،75،82،صلوربمر/الكنبسةناريخ،،الكنسيةوهمارساتوإدارةبناءنفاصيلبذكر

الذيالهيكلهوالطبيعيهكانهمكانالمسيحأتباعلأنكنيسةهناكيكنلمأي83440،

بها.جاءالتيالتئليثعقيدتعنالأميركيةالمعارفدائرةفيوجاء.الأممطريقالىتركوه

وهىللإلهالثلاثيةبالطبيعةتقولالتيالمسيحيةالعقيدةهيالتثليثعقيدةإن.+.أبولس

المعارفدائز،..،ثناياهبينمكانأيفيتوجدولاالقديمالعهدتعاليمهنليستعقيدة

أدتوقد81،صالوهابعبدأحمدلمالتبثيرحقيقةكتابعننقلا9591طالأميركية

أحبقدترتليانكان...أ:ديورانتووليقوللهاالمفكرينهضمسوءإلىالتئليثعقيد!

لا.معقولضيءوذلكالثهابنماتلقد:يقولكانالنفسفياصمهفيهاكتابأنالفالفلسفة

محققأمروذلك،الأمواتبينمنقامثم.دفنوقد.العقليقبلهلاممالأنهالا،لشيء

ماعلىالحائز!وبورشيهويقول28باباف11مجلدالحضارةقصة(...مستحيللأنه

ov



نفسه:عنالقاثلفهوالدينهذاهصاطبأعلىفينفسهووضعدشا

ألستم؟ربناالمسيحيسوعرأيتأها؟حرأثاالست؟رسولأناألست1000

.،)2(000.؟الربفييديعملأنتم

اليهوديةالمملكةيبنونالذينهمالأحرارالماسونفإن،حرأبولسكانإذا

ولكنيكفواحتىيضربهم.منيجدونلاللذينالإفسادحريةهيوهذه)3(العالمية

الدرجةفينفسهوضعحتىولطائفتهلنفسهيشيدجعلتهبولسحريةأنيجدالباحث

:يقول.الملائكةفيها(بولسأأييدينالتي

أنناتعلمونألستم...العالمسيدينونالقديسسنأنتعلمونألستم1000

.)4(،00ملائكةسندين

غربية:ومهاماصفاقيلنفسهيعطيثم

يقولاللهروحعندهولأنه،)6(51(000الةروحعنديأيضااناإني..أ.

.)7((..8اثهأعماقوحتىشيءكليفحصالروح1000

:السلامعليهالمسيحعلىيقولالمقابلوفي

مكتوبلأنهلأجلناالعنه(صارإذالناموسلعنةهنافتداناالمسيح1000

أخلاقاتتبنىمتعددةفئاتلتصبحتفتتتالمسيحيةإن...أللسلامنوبلبجائزةيسمى

المسيحيةبينالتوفيقلمحاولةزائغةفلسفيةبمناقشةمشغولونفاللاهوتيون.مبهمةاجتماعية

.32صدبولمالإنسانإنسانية(الإلهمو!عنلهمعنىلاالذيوالرأي

9/51كور)2(

تتصرفاليالماسونيهفيالقياديةالمجموعةايالأحراربالماسونوالمقصود،صابقدرمص)3(

العليا.الإرشادمكاتبإلىالرجوعدونالهيكللصالحالظروفتقتضيهلماوفقأ

3.لم62،كور)4(

.النصارىعندخاصىمفهوملهاالروح)5(

.7/04كور)6(

.2/01كور)7(
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.(A)100،0خشبةعلىعلقمنكلهلعون

الأمم،حيثالعراءإلىبولسمسيحيةانطلقتالمبهمةالمنحنياتهذهمن

نإ:برنزيواكيميقول.سهلاالطريقيكنولم.جماجمهافيالوثنيةتخمرت

هذهوعن)9(تنازلاتعدةوتستدعيتقتضيكاش!الوثنيةنحوالمسيحيةمسيرة

:!().جنيبرشارليقولالاختراعاتهذهأوالتنازلات

والشعائرالخصبةالعقائدسائرفيهتجمعدينيتاليفإلىتطورتلقد..أ.

عليهاوأضفتوتركيبهابترتيبهاالمسيحيةقات،الوثنيةالدينيةالعاطفةهنالنابعة

.()11(000الانسجام

جنيبر:د.يقول.وتركيبهاترتيبهاتمالتيالأشياءهذهومن

يكونوالمالمشركينمنالجددالأتباعأن،أيضابوضوحبولسورأىأ

تفسيرأالمشينةعيسىهيتةتفسيريجبوانه(الصليب!فضيحةالقبولكلليتقبلوا

هذهفيفكرهبولسواعمل...عميقدينيهغزىذاتواقعةمنهايجعل،هرضيا

فكرةتجاهللقد.+.المدىبالغصدىلهكانحلألهاووضع...المشكلة

المصلوبعيسىإلىإلاشجهولمالسسلام(عليه)المسيحالناصريع!يسى

فينفسهالعالمتسبقإلهيةشخصيةفتصوره(بولساخترعهاالتي)الشخصية

الأرضإلىنزلحتىطويلاامداجانبهإلىاللهبهاحتفظسماويرجل..الوجود

)12(.،000دمهاهويكونجديدةلبشريةحقافيهالينشىء

جنيبر:شارل.ديقولثم

تبعثثمرةإلىالتعبيرهذاباستخداملناسمحإذاتنتهىالعقيدةوهذه..أ.

.13لم3غلاطية)8(

.39صباباوات)9(

بارش!.بجامعةالأديانقسمرئيسهو1(0)

.12جنيبرصالمنشاتهاالمسيحية(11)

.501السابقالمصدر(1)2



فكرةولكن.قهابنألنايصورعيسىالسيدأنهيتلك.الاستغرابعلىكثيصا

!ف)13(.00اليهوديةالعقيدةمنهيراثهضمنتدخللبولسبالنسبة،الثه

.()14(000ابنللةيكونأنتصوريتأتىإذن

:فيقولالحيرةهذهنهايةلوبونجوستافالدكتورلناويبين

الربوبين،)15(الخاشعالجليليالنبيبينشبهأينجدلمإننا..أ.

إليهيضرعالذييسوعان)16(سنةالفيهنذ،الناسعبدهالذيالأسطوري

أنقاضمنوتعاليمهشخصهتأليفتطلبفقد.الجموعصنعمنهوV()1المؤمنون

...السابقةوالمعتقداتالألهة

قيلولو،حيالوكانيسوعيفقههلادينأيسوعباسمأسسبولسإن

ولرفعواالفضيحةهذهادركواما.يسوعفيتجسدالنةإنعشرالاثنيللحواريين

.)18(،000مدجيناصواتهم

يعوداخرالزهانعندماالسلامعليهالمسيحيفهمهل!الذىالدينوانطلق

وكان.)91(التكتيكيةالمراحلمنثانيهمرحلةفيليصها،الوثنيةنحوانطلق

ديورانت:ووليقولكماالمرحلةهذهحصاد

تماليدهضم!أنبعد)03(تبنتهابلالوثثعةعلىلقضلمالمسعحيهإن..أ.

.)21(إ!الإلهالمسيحفكرةالوئنيالعقل

التثليث.عنشيئأاليهوديعرفولااليهودعندالارتكازهحورهوالتوحيد131(

.601حنيبرص/نشاتهاالمسيحية1()4

.السلامعليهعيسىاي1()5

سنة.ألفيمنيقربمامنذبولساخترعهالذيأي)16(

..اليومالمسيحيونيعبدهالذيأي)17(

.163،187صلوبونجوستافد./الحقائقحياة()18

.الجلاءكانتالأولىالمرحلة)91(

.276ص2ف27باب11مجلدديورانتلمالحضارةقصة)02(

.032ص28باب5ف11مجلدالسابقالمصدر21()
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:القولوقصارى

ال!وثنيالعالمابتدعهعظيمشيءاخركانتالمسعحيتإنأ

.)22(،000القديم

الدجالىالمسيحقدمإلىيصلحتىالزمانآخريمتدالأصنامإلىالطريقإن

.والمخلوتاتالبشرعباديتجمعالقدمهذافأسفل

)منظمة(وئنيةكانتولكنها،عشوائيةتكنلمالأهموثنيةأنيجدوالباحث

التيالخيوطتمسكالتيوالرؤوس.شيئاعنهايعرفونل!أهدافأيخدهونوجنودأ

عليها.يترددكان!بولسالجنودنهايتهافي

إلامنهاأيفيأيامبضعةلقيمولاأخرىإلىبل!ةمنيرتحلكانفلقدأ

بول!سكانيهوديةلمستعمرةمركزاروماوكانت،)23(هامةيهوديةجالياتيجدحينما

دفنفيتعملالماسونجماعاتروهافىوكانت)24(أيضأفيهاويتوقف،يزورها

.،)26(السياسةشؤونفيلتدخلهمقيودا)25()تراجان(عليهموضعأنبعدالموتى

كانالجبالقمموعلى،اليهوديةفيوينام،النصرانيةإلىيدعوفبولس

شارلد.يقولكماعليهاعثرأنهبولسزعملاهوتيةأهورلتفسيرأشدهعلىالجدل

جنيبر:

طبيعينتاجوكانها،عنهايبح!ثأندون،الظنغالبفيعليهاعثر..أ.

.)27(،000الفكريةعاداتهوفىذاكرتهفيلتفاعلات

.11مجلد27باب2فصل276صالسابقالمصدر)22(

.301جن!برص/نشاتهاالمسيحية)23(

.اليهوديالحيمنباباوات)24(

بولسعاصرهاالتيهيحكمهوفترة17سنةوتوفيالميلادبعد52صنةولدروهانيامبراطور)25(

.الميلادبعد05عامكتبتبولسرسائلأقدمإنحيث

.12صمكاريوس/الماسونيةتاريخ261(

.01هصجنيبر/نشأتهاالمسيحية)27(
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والمماسوناليهوديةالجالياتحيث،السليموالتخطيطالعقيمالجدلوبين

الوثنيةالرقعتوحيدوهوألاالدخالالمسيحأتباعإليهينظرآخربعذهناككان

فكرةبداتفكيف.بعدفيمااليهودآمالىتحملواحدةقيادةتحت،المتناثرة

الدهج؟

رأسعلىقسطنطينوكان،القصورببناءيعملونالماسونكان

فيه:يقولبتصريحقوههعلىخرج،معاركهلإحدىتجهيزهوفي)28(الامبراطورية

.)92((000الشمسحولىإ()إالهواءفيصليبأرأيتلقد..أ.

بعدبيانأليصدرالمسيحيةاعتنقثم،الصليبهذابفضلانتصرإنهقالثم

فيه:يقولىتنصره

لانفاذصلاحهاوقدر،اختارهاالتي،الربعدةكنتلقد...أ

الكنحعسةشؤونجمعععلى()الرب)نصبني(أسقفانا103(هشيئته

.)31(،000()الخارجية

تاريخفيالكبرىالأحداثفيتعددتقدأهوراهناكأنالباحثيجدوهنا

هي:المسيحية

فيأوالهواءفيالمسيحشاهدأنهادعىالنصرانيةإلىدخلعندمابولسإن

بشريا.ليسإنجيلامعهأنادعىثم،الخلاء

هنيحذرهمإلهياصوتاسماعهمنتيجةكانأورشاليممنالنصارىخروجإن

.اليهودثورة

واعتنق603سنةبريطانياعلىملكأباسمهونوديللميلاد274سنةولدالكبيرقسطنطين)28(

7rrعاموتوفي033عامالقسطنطينيةإلىالسلطةكرسيونقل312سنةالمسيحيالدين

6(.صمكاريوسلمالماسونيه)تاريخ

./9112الحميدعبدرأفت.د/والكنيسةالدولة)92(

.911/2السابقالمصدر03(1

.19صاليهوديالحىمنباباوات)31(
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ونصبهاختارهأدلةأنيدعيثمالهواءفيصليبايرىقسطنطيننجدهناثم

.(أالخارجيةالكنيسةشؤونعلى)بالذات(

مرحلةبعضهمواعتبرهالعلماءبهيعترفلمبول!سسمعهالذيالصوتوهذا

تخدم،سياسيةلأهدافتواطؤاالعلماءاعتبرهاقسطنطينرؤيةوكذلك.تكتيكية

.321(المراحلمنمرحلة

عليهايترتبمواقففيواحدةبصورةتعذدتإذاالجريمةأنيرىوالباث

،بعيدهأهدافلها،منظمةعصابةوراءهاالجراثمهذهفإن،تاريخيهنحنى

ذكرهاحقيقةوتلك!إعجيببصبرالأهدافهذهنحوتتجهوهي،واحدجوهرها

:فقالواالعلماء

واضحأظاهراكانسواءيهوديا،عملأ،الكبرىالفكريةالتغييراتكلفيانأ

العالم،تاريخعنكتابأعشرالسابعالقرنفيبوتسويهكتبولقد)33(سريأخفياأو

كلوسقوطهاالأمبراطورياتوقيامالتاريخاحداثفكل.الدنيامركزاليهودوجعل

البشريةقيادةعبءعلحهميقعالذين،إسراثيللأبناءالرب)إرادة(إلىيرجعذلك

.34()(000المسيحمجىءوهوالواحدهدفهاإلى

هناخهعالتعايشعلىقادرينويجعلهميخرجهمالذيالمنهجاعدبولسإن

علىإلايستندلملماذا...أالهواءفيصليباشاهدإنهقسطنطينادعاءعن""موسهمالمؤرخيقول)32(

أنينبغيكانواالذينالألوفمنأحدشهادةيذكرلمولم؟الهواءفيللصليببرؤيتهالأهبراطورشهادة

تكونأنيمكنوكيف؟(معه)الانفراد()بعد()قسطنطينبضهادةاكتفواولماذا؟ذلكشاهدواقديكونوا

ضهادةانتهت،..!؟صنةينوعشربخمسحدبرثهابعدحتىالمسيحيللعالمهعروفة)غيحالقصةهذه

جمانهلأديورانتووليقول،العلماءشكوكعنأما79/2صوالكنيسةالدولة..المؤرخ

هذاأنأم؟دينيةعقيدةعنعليهاقدموهل؟هذاعملهفيمخلصاالمسيحيةإلىتحولحينقسطنطين

،الأصوبهوالأخيرالرأيانالظنأغلب؟السياسيةحكمتهعليهاملتها)حركة()بارعة(كانالعمل

.../212والكنيسةالدولة-الحضارةعالمشهادةانتهت

..147صالجنديأنور/التلموديةالمخططات)33(

..25جارودي/إسرائيلملف34()
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والأحوالالخارجيةالأحوالىفيالربعدةليكونالشملجمعوقسطنطين.العراء

الحجارةوألواحالخشبأعوادوالقادةالملوكيحملانإلىدائمأتؤديالخارجية

يقولقسطنطينقبلهالذيبول!سوهنهج،إسرائيلبنيلهيكلالأساسحجرلوضح

توينبي:فيه

من(يهوديةالاهسيحيةانتزعبولسأنللدهشةيدعوالذيالنجاح1000

نأغيرمنبحريةيتقبلهاأن(اليهودي)غيرباستطاعةكانبحيث!إاليهوديالدين

!إاليهوديةبالشريعةيلتزم

اليهوديةالصبغةذاتالمسيحيةأنللدهشةمساوبشكلللإعجابيدعوومما

الرومانيةالاهبراطوريةسكانإليهاتضمأنفيالنهايةفينجحتالذكرالسابقة

.r()5،!!إ؟!؟...اليهود)باستثناء(

عقيدةأنوهي؟الباحثإليهاوصلاليالنتيجةفيهذابعدشكهناكفهل

ارتباطالارتباطوهذاالمقدسكتابهمفيليستولكنهاباليهودترتبطالمسيحالوهية

حظ.أيالمصلحةهذهفيللنصارىليسولكن،هصلحي

اليهودوأنواحداعتقادعلى،الثباتتعرفلاالعقيدةهذهأننؤكدولكن

:نقولالعصورامتدادعلىتحميهملهمجدرأأتباعهايتخذون

الكنيسةتاريخفيجاءإنجيلألهاتعرفلملأنهاالثباتتعرفلمالعقيدةإن

ركزتوقدبولسرسائلكانتالأولىالوثائقأننذكرأنبمكانالأهميةوهن..أ.

لهاوكانشاعتا.لتيهيبولستعاليموكانت.0()36(00لاهوتيةأهورعلىأساسأ

اليومالمتداولةالأربعةبالأناجيلنيقيةمجمحفيقسطنطينجاءحتى)37(الغلبة

.ا7*لمصتوينبي/ال!بشريالجنىتاريخ)35(

r.8لويمرص/الكنيسةتاريخ)36(

.32صالوهابعبدأحمدلمالعقائدمصاثرفيالمسيح)37(
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.()38(بالقوةأوأقرهاالجديدبالعهدتسمىوالتي

إلى!علنالم....أالأناجيلهذهعنالكنيسةتاريخفيلوريمرجونوقالى

كتبالمقدسةالكتببهااعتبرتالتيالكيفيةعنوافيةهعرفةالأن

ولمصلحة؟فرضهاالذيفمن،بالقوةفرضتقدكانتفإذا.)93((000قانونية

تكونفكحف.قانونيةكتبألتكوناختيارهاكيفيةعنهعرفههناكليسكانوإذا؟من

مقدسة؟

لههساولأيكونقدبل،بولسأهرمنأقلليعسقسطنطينأهرانالحقيقةفي

الباحث.أمام

الأعظمالحبربلقبلحتفظكانالأربعةللأناجيلاختيارهيومفقسطنطين

،)04(المسيحيالإيمانقانونفيبتغييرقام.اللقبهذايحملومو،للوثنيين

البشرية:تاريخفيتوينبييقولىالقانونإلىالجوهر(في)مساوعبارةفأضاف

فإذا،41(!بلمندمم!هادسطنطمنكانالعىالكلمههى(الجوهرفىمساوعبارةأ

الأيديهىهل؟هسيحيوهوعليهفرضهاالذيفمنوثنيوهويمقتهاكان

الخفية؟

.2لم58صتوينبى/البشريةتاريخ38()

.152الكنيسةتاريخ193(

عنأفصحناعندما..أ.المسيحيالإيمانقانونأقرالذيللمؤتمرالختاميالبيانفيجاء)04(

الشهودأولكاننفسهالحبيبأمبراطورناإنبل.يفندهاهنهناكيكنلم.العقيدةهذه

نفسمنهىواحدةعبارةإل!ها)لضاف(أنعلى.آراؤهمعهاولوافم!.إلمانناصدوعلى

83/2والكنيسةالدولة(الجوهر Iدفةيمسكقسطنطين:الحميدعبدرأفتد.:ويقول

نأأما.بهقامفيماقسطنطينمجاراتيمكنالحدهذاإلىويعارضويؤيدويديرالمناقشة

إذا.حقاالتساؤلإلىيدعوضعيءفذلكالحذفأوبالإضافةذاتهاالعقيدةشانفييتدخل

-؟ذلكعلىيقدمأنإذنالكنسمةلهتسمحفكيفهذايفعلأنصمحقدالأمبراطوركان

83/52والكنيسةالدولة l

.58/2صالبشريالجنستاريخ)41(
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صةلخلاوا

الرؤيا:سفرتفسيرفيرضاالأستاذيقول

...هقدسغيررباطفيأيديهماوتعن!ابكتوالدولةالكنيسةاتحدتوهكذاأ

.()42(كثيراعالميةالكنيسةوصار!قليلامتدنياصارالعالمإنبحققيلحتى

وغداكانلقد)43(والوثنيةالنصرانيةبينوساوىالقيودقسطنطينفكلقد

.)44(يرحملاالقلبغليظ

يصنعهالذيالدجالالمسيحصرحإلىقسطنطين!رحلةأضافتفماذا

اليهود؟

تتبنىالتىالصليبيةالدولةاسمهكيانظهورهو،خطيرأبعدأأضافتلقد

لهاالصليبيةولكنالتاريخهنانتهتقسطنطيندولةكونقد،اليهودمصالح

جنيبر:شارل.دقاللقدالتاريخباهتدادهمتدةوهيالأعلام

توجدلاأنالمحتملمنكان.بولسبدونأ...

45(.)000،المسيحية

قسطثطين:عنرالليكافييند.يقولالمقابلوفي

كثيرأصبححتىالرسميالامبراطوردينالمسيحيةأصبحتانوما...أ

.)46((000!!؟!سياسيةلدواعهسيحيينالناسمن

الأناجيلفيوهلسياسيةدواعإلىوجههاوقسطنطينبالمسيحيةجاءفبولس

المنحى؟هذايكونمنفلحساب،فيهايكنلمإذا؟؟سياسيةدواع

.95صحنا/الرؤياتفسير(4)2

.8صرستماسدد.الكناثسفيحرب)43(

.651/الشعبطلونفانهندرليك/البشريالجنسقصة)44(

.111ص/نشالهاالمس!حيئ45()

.i/167رايلي/والعالمالغرب)46(
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!!الدخالالمسيحلحسابإنه

انتشارعلىترتبوقد...دمرتمماأكثرالمسيحيةامتصتلقد+..أ

.)47((000جديدأمنعطفااتخذالبشريهتاريخان.المسيحية

منغفوةأخذأم؟قسطنطينبناءاندثرهل؟المنعطفهذاهنالأنهمفأين

جبروتهافيالعماد"ذاتارم."عادملامحيحملجديدثوبفيليعودالزمان

وطغيانها؟

!ياصاح1وهكذ

!إصهيونجماجمفعلت

!!يقلطر1تعرفون1نتمللعبيد1قالوثم!!لأورف!1هنيتلز11ستخرجو1

!1ركبوظهورهموعلى

!إدليل1هاههميمشيإلدخان1وسطفيلدخال1لمسيح1و

378.البشريةتاريخ(47)
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كلد:!للبةإفىالم،انبل!

وفياليوماها.ويحتقرونه،اللصإلىثحيرونمضىفيماالناسكانلقد

جلسوحوله،الجبالرسوخراسخمنزلىفىاللصجلس،المغلوطالعالمهعتقل

لاأويعرفونوهملهيسرقون.المزيفةالمفاليحأيديهموفيوالكبارالصغار

هنهاتتدلىالتيالخيوطأيديهموفيالراسخالمنزلفىاليهودجلسلقد.يعرفون

دهاءعروقهافيتجريالمسرحخلفإسرائيلبنيوعجوز.العرائسأوالدمى

والعظماء،الزوارلكبالرعرائس،العرائسفتهتزالخيوطبتحريكوتقومالشباب

وأنشدوا،إسرائيلاهالعاتقهمعلىحملواالذينوالفناءالعراءأبناء.المترفين

ونشيد.هباشرغيربطريقأومباشربطريقلغةوالفلسانبألفصهيونبنينشيد

هي:زهانكلفيكلماتهإسرائيلبنيعجوز

،أذكركلمإنبحنكيلسانيليلتصق!عينيتنسانياورشاليميانسيتكإنأ

!،فرحياعظمعلىأورشاليمأفضللمإن

لاوالذينالسلاملأميرخدامأثهميعرفونالذيناللصوصبهيتغنىنشيدإنه

أوالدولاريضعواأنبعد!المصالحوعبيد!الدولارعبيدبهيتغنى،يعرفون

يحملونهحجرإلاهوهافعلوهماأنيعلمونلاوهم!أورشاليمكلمهبدلىالمصلحة

فمتى.فيهاالدخالالمسيحهيكلبناءأجلوهناورشاليمأجلمنظهورهمعلى

؟اليهوديالعملمكتبفىهؤلاءخدهةبدايهكمانت
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كانفإذا!لوثرمارتنيدعىرجلظهريومالحديثعصرنافيالبدايةكانت

،،11(المستقبلءمنشىكانانهبولسوصف"نستطيع:قالقدجنيبرشارلد.

طلابعتاةيركبهاالتيالحاضرسفينةبأنهلوثروصف)نستطيعهناأقولفإنني

عاتيةدول!بهتدينالذيالمذهبصاحبهذافلوثر!المستقبلنحوالدخالالمسيح

داخلالجميعووضعتمذاهبهابجميعكلهاالنص!رانيةمعهاجرفتالدولوهذه

)!(خصسألبولسنصيرألوثركانلقد.العالميالكنائساتحادلافتةعليهصندوق

أخذتهلليهوديةولميوله)2(ستتحققإسرائيلإنقاذحولالتوراةنبوءةبأنولزمن

قيلحتى)4(الألمانيةإلىالقديمالعهدبترجمةقامثم)3(العبريةلدراسةالحماسة

)البروتستانخ!(جماعتهواعتبرتبالألمانيةيتحدثونالقديمالعهدأنبياءجعلإنه

نبوءةفيهالمقدسوالكتاب)5(الإيمانلقبولالوحيدالأساسالمقدسالكتاب

اليهودعنالدفاعرايةلوثرأصحابرفعالإيمانهذاوبمقتضىالدخالىالمسيح

هرتبطةاليهودبينالمنتظرالمسيحفكرةوأصبحمت)6(اهالهمتحقيىإلىوالسعي

+(V)البروتستانتبحركةوثيقبشكل

يندثرفربما.،الجيل2هذاأبناءنحنلناالأقلعلى،إثباتهالمطلوبهووهذا

دولتحميهآخربمذهباليهودويأتيوراءهالتيالدولتضعفاولوثرهذهب

هذابغيوالمهودوجاءقسطنطينواندثرالرومانيةالامبراطوريةاندثرتكما.أضى

علىالدجالالمسيحآماليحملالذي!الموجودمعنتعاهلبحثنافينحن.وذاك

نأبعدالإصلاحأجلمنكانتلوثربدايةإن.المستقبلاتجاهفيبهاوشعيرظهره

.84جنيبرص/ونشأتهاالمسيحية(1)

..45الشريفزعيمنا/وجذورهاالصهيونية)2(

.54السابقالمصدر31(

.77السابقالمصدر(4)

.131بيتون/الكنيسةتاريخمنمواقف)5(

.95صالتل/اليهوديةالأفعى)6(

.94وجذورهاالصهيونية)7(
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العصر.روحتسايرلااليهودوجدهاالأقلعلىاساليبواتبعت،الكنيسةتعفغت

نأيمكنلاحاخاماتهملأن،لوثرهارتنوراءكانواالذينهمالبدايةهنواليهود

هسيحيةابتكربولسأنفكما.يرتضونهاالتيبالطريقةالاكتابهمبتداوليسمحوا

نغيرامن،اليهودأهدافعنالمدافعينرقعةتزدادكي،اليهودغيربهايؤمن

أبنائها.بينالدمنقاءعلىتحافظالتياليهوديةللديانةالانتسابشرفينالوا

داخلبهاليسيرالمسيحيالحيداخلمنمسيحيةابتكر.لوثرالمجددفكذلك

المسيحي:الحيداخللوثربدايةعنحناالأساذولقولاليهوديالحي

النة،روحفيهمليساناسالكنيسةدخلولكن،روحيةبدايتهكانتأ

.)8(،روحبلاميتةشهادةإلىالحركةفتحولت

صكوكهنابتداةالكنيسةجوفيالزفارةشاعتأنبعدروحيةكانتالبداية

تفسيرباحتكاروانتهاءوالكنائسالأديرةداخلالزنااولادطوابيربتعددومرورأالغفران

وهل،الاستمرارلهايكتبلمالحركةلكن.فقطالقساوسةعلىالمقدسالكتاب

شهادةهواالهودبهعملأيإن؟خلفهاومنأهامهامناليهودلحالةاستمراريكتب

منالكثيروإن،لمذهبهالعريضةالخطوطلوثراعلنأنوبعد.روحبلاميتة

إلىإلالصوبونلااليهودشأنوهذا)إ(بمذهبهالرومانيةالاهبراطوريهفىالأمراء

بأن1526عامالمنعغدسبييرمجمعأصدر،الرؤوستعددتانوبعد.الرأس

،الاضطهادعصربدأهناوهن)9(أمرائهمدلنعلىجميعايكونواأنيجبالرعايا

الكاثوليكامراءوشنى،رعاياهممنالكاثوليكالبروتستانتالأهراءفاضطهد

.)01(الطوائفبينحربساحةإلىأوروباولحولت،البروتستانترعاياهم

تسمىجرداءأرضإلىاليهودمعالبروتستانتهربإنقاذهيمكنماولإنقاذ

القسمةفكاشط.الذهبووجدواالحمرالهنودوجدواالأرضهذهوفي.اميركا

08.81،صحنا/الرؤياتفسير8()

(q)27صلونفانهندرليك/البشريالجنسقصة.

.27السابقالمصدر(01)
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الأرضأصحابأمرالبروتستانتيتولىأن،المقدسالكتابأصحاببينالعادلة

تحتوهمأجلهممنيقاتلالذياليهوديصنعفدائما.فيقتلونهم،الحمرالهنود

يزاولطرفكلوبدا)11(الذهبعنالبحثاليهوديتولىوأن،الجدرووراء

فيالبشردائرةواتسعتالقانونعلىالرقيقتجارقوافلجاءتأميركاوالى،عمله

منتلميذيفلتلاحتى،الماسونيةرتعتالاتساعهذاومع.الجرداءالأرض

حتى)13(الناسعقولىعلىتصبالعبريةالثقافةوبدات121(اليهوديالعملمكتب

وكان)14(الجديدةكنعانأرضأنهاعلىأهيركاإلىينظرونالعالمفياليهودأصبح

(سماءقراهموعلىالقديمالعهدرجالأسماءأولادهمعلىيطلقونالبروتستانت

الاعتقادوضكل)16(التشريعدليلهيأميركافيالتوراةوأصبحت)15(التوراةبلاد

احتلتحيثالأميركيالبروتستانتياللاهوتمنههمأجانبااليهودىبالبعث

معهدأجراهاإحصائيةوفي)17(كلهاالأهريكيةالساحةالمنتظرالمسميحمعتقدات

الأميركيينمن%06أنثبتAY'91لم12لم26فيبوستالواضنطننشرتهاجلوب

وأنالكنائسفيالصلاةعلىيداوهونهنهم%42وأنبالدينكبيرأاهتماهايهتمون

نأالأهيركانثلثيهنأكثرقرركماالمقدسالكعابدراسةعلىعاكفونمنهم26%

قررواالأميركانأنالإحصائيةفيوجاء.الدينيةبمعتقداتهمتتاثرالسياسيةقراراتهم

.اليهودمعفرتالتيالوحيدةالطائفةهيالبروتستانتأنيلاحظ1()1

كان1791عاموحتىمحفل0001أميركافيالماسونيةالمحافلعددكان3191عامحتى)12(

الأنجلوبلادالماسونيةوتدبر.أهيركىمليونمنأكثرللماسونيةالمنتسبينالأميركانعدد

حمادحسن/ماسونية)شهاداتلهامزتعأاللوتريالمذهبفيهاانتشرالتيصاكسونية

93(.ص

.183لموجذورهاالصهيونية()13

.183السابقالمصدر(41)

.912بح!ون/الك!ث!سهلارلخمنمواهف)15(

18صوجذورهاالصه!يونية()16 r.

.183وجذورهاالصهيرنية()17
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.)18(المعاصرالعالممشاكلعلىالجوابيحملالذيهوالدينأنا:2بنسبة

مريمابنالمسيحإلىينتسبونالذينأصبحأنبعد،طبيعيأأصبحالأمروهذا

فيالنصارىقائمةرأسوعلى.اليهودينتظرهالذيالدجالالمسيحينتظرون

العملمكتبمنأحدهنهميفلتلمالذينأنفسهمأهيركارؤوساءالمتحدةالولايات

نأحتى،الصهيونيةجواريوفيالماسونيةدروبفيخدمفجميعهم.اليهودي

.9791مارسفيلهخطابفيأعلنكارترالأميركيالرئيس

تزالولاكانتلقد،خاصةعلاقةمجردمنأكثربإسرائيلأهيركاعلاقةإنأ

وديانةوأخلاقوجدانفيمتاصلةلأنهاتقويضهايمكنلاعلاقةوهي،فريدةعلاقة

+)91(،نفسهالأميركيالشعبومعتقدات

الأهيركيةالخارجيةالشؤونهجلةنشرتهاخرتصريحيقارنهالتصريحوهذا

الخارجية:وزارةوكيلبولجورجفيهقالأفايز""فوراين

الادارةفيلإسرائيلالمؤيدالقويالنفوذهجردعلىيمتصرلاالأدرإنأ

تستطيعلانفسهاالأهيركيةالسلطاتأنحدإلىذلكيتعدىالأمرو!إنما،الأميركية

أبيبتلإدارةبهتعلمأندون،الإسرائيليةالمصالحيمسقرارأيمناقشة

.)02((مسبقأ

فقبل،معينأقدراالعقللجامبفكاليهودسمحأنبعدالمذهبسرىوهكذا

المجامعمنهجمعقالإذابحيثالعقلعلىاللجامفرضتقدالكنيسةكانتلوثر

الافبتذزينوقاهواصدقواليلاخبزإلىيتحولالمقدسالكتابان!ارى

لصالحالحريةهذهتكونأنبحيثفردلكلالحريةأعطيتلوثربعدأها.النسخ

الرايفيواختلفتالبروتستانيةالكنائستعددتهذاأجلومن.اليهوديةالدار

1()A131الكيلانياساعيل/الأميركيللموقفالتورانبةالخلفية.

السابق.المصدر()91

.86مارسأ9العددالعربيالحدثمجلة)02(
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علاوةالبروتستانتيالمذهبوانتشر.الدجال!المسيحنبوءةعلىاجتمعتولكنها

دولةكلوفي)21(وبلجيكاوإسبانياوإيطالياوانجلترافرنساهنكلفيأميركاعلى

،لليهودالقوهيالوطنإقامةأجلمناليهوديالمكتبتلاميذعملالدولهذههن

ونحن.الدخالىالمسيحلحتهيقفالذيالثالثوالهيكل،الميعادأرضلمج!

.الأهدافهذهاتجاهفيالدولبعضأعمالسنستعرض

فرنسا

فيهحطبياناألقى،8917عاممصرإلىبونابرتنابليونوصولبمجرد

بناءوإعادةالغابرهجدهمأجلمنرايتهحولالالتفافعلىوإفريقياآسيايهودجميع

فيوذلكعكالمدينةحصارهأثناءآخرندا"وجهثم)22(القديمةالقدسهملكة

علىاارسلتنيالتيالإلهيةالعنايةاإنفيهوجاء9IViعامإبريلمنالرابع

جعلتاولقد.بالظفروكلفتني،ردائيالعدلجعلتقدهناإلىالجيشهذارأس

فلسطينورثة"يا:بقولهاليهوديخاطبوكان)23("العاممقريالقدسمن

وفىعموطنهماحتلال"إعادةعلىالعملهنهمطالبألمؤازرتهويدعوهم!الشرعيين

بلادهمأسياديصبحوالكي،الطامعينأطماععنبعيداعليهاوالمحافظةأمتهم

فيالهزيمةبقواتهلحقتعندماصداهماتنابليوننداءولكن)24(!الحقيقيين

.)25(عكا

الأرضأصحابيفهمهالمالشديدللأسف،خطةوفقيعملنابليونكانلقد

هدفحتى!أهدافبلالأنهميفهموهالموهم!نالجونخيولعليهاجرتالتي

أننابدليل،الأيامهنيومفيمطروحايكنلم!العلياأهياللهكلمةلتكون"لنعمل

.95صالتل/اليهوديةالأفعى،78صحنا/الرؤياسفرتفسير21()

.15صالثهعبدأميند./اليهوديالاستيطانمشاريع)22(

.15صاليهوديالاستيطانمشاريح23()

.15السابقالمصدر24()

.61السابقالمصدر(2)5
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نابليونيوم.خرقهنلحسابندريولانحترق!الأخيرةالمحطهعلىاليوم

تحملالمطابعزالتوما،عادواثم،باريسإلىالبعضوذهب،الزخرفبهرنا

منعادواأنيوم،الأجنبيةالأسماءتحملالأدويةزالتوما،الأجنبيةالعلامات

اللفائفوكل،ديارهمإلىليأخذوها،البضاعةهنهعينبقدرلهمسمحباريس

أهيرهم!إلىيقودبها.خيطارفيعاانلعلمنا!فيهاالنظردققنالو،بهاجاؤواالتي

بريطانيا.وجاءت.فرنساوذهبت.الدخالالمسيح

...انجلترا

الماسونية.للمحافلمهدايوركوكانتم592عامانبتراالماسونيةدخلت

طبيعةفيهتتحكمالأهدافهذهنحواليهودلقدمفإن،ئابتةاليهوديةالأهدافولأن

الضروريهنوليس،هاهدفاتجاهفىماوثبةيحددونفاليهود.والمكانالزمان

لماليهوديةالخطةلأن.عاممائةفيشمأدنيمكنبل،ليلةفيالوثبههذهتتمأن

الأجيالوهذه.أجيالعدةتنفذهاخطةهيإنما.عشريةأوخمسيةخطةيوهاتكن

وظلتم592عامانجلترادخلتالماسونيةفمثلا.عجيببصبرهدفهانحوتسير

إلىإنجليزيةهجموعةفتقدهتم9164عامجاءحتىبصبرتعملالفرقهذه

فيها:جاءبعريضةالحكومة

الناسأولشونونالمنخفضتالأراضيسكانمعالإنجليزيهالأهةإنأ

لأجدادهمةالموصالأرضإلىسفنهمعلىوبناتهاإسرائيلابناءلنقلاستعداداوكرهم

.)26(،لهمدائماإرثاتصبحكيولعقوبوإسحاقإبراهيم

مزيدأفلسطينتوليكيبريطانيافيالحاكمةللقوىهؤشرأالأمرهذاووضع

وفي.الهدفهذانحوإنجازلهكانمنهاوكلالحكوهاتوتوالت.الاهتماممن

بقىقدفلسطينإلىاليهودبعودةالاهتمام"إن:البريطانيةالمعارفدائرةقولهذا

اليهودفعلهنأكثربريطانيافيالأخصوعلىالمتدينينالنصارىاذهانفيجما

.31السابقالمصدر(26)
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وتشرشلجورجولويدبلفور"ان:)وايزمان()28(يقولىايضأهذاوفي)27("أنفسهم

أمرفلسطينإلىاليهوديةالعودةإن:وقالوا،بالتوراةالمؤمنينالمتدينينمنكانوا

منكانوبد!ور)92(تقدير،أعظملهيكنونتراثألهمنمثلالصهاينةونحنواقعي

المكتبعضوروتشيلداليهوديإلىرسالةيرسلجعلهالتدينوهذا!المتدينين

إلىوالرضىالعطفبعينتنظرحكومتهأنفيهايبلغهبريطانيافيالأعلىاليهودي

فيما)ويزمان(عنهقالالوعدوهذا!فلسطينفياليهوديللشعبقوميوطنإنشاء

فىلناقوميوطنبإنشاءالوعدمنح!ناعندماييحابيناكانبلفورلوردأن)أتظنونبعد

العهدتعاليمهعبهايتجاوبدينيةلعاطفةيستجيبكانالرجلإن!كلا؟فلسطين

الشعبشعورهوانبلفوربوعداليهودلفوزالرثيسيةالأسبابمنوان..،القديم

إلمانظهرولقد)03(الميعاد(لأرضالممعنبالشوقوتغنيهبالتوراةالم!تأثرالبريطاني

فيالانتدابصكمن22المادةمناقشةأثناءالوضوحكلىواضحابلفور

بعينالمسلمينالسكانرغباتتؤخذأنعلىتنصالمادةوكاش!21/8/9191

كلمته:فيالمؤمنقالحيث،الاعتبار

السكانرغباتمنالتحققضكلياتمراعاةحتىنعتزملافلسطينفينحنأ

علىالصهيونيةأكانتوسواء.بالصهيونيةملتزمةالكبرىالأربعفالدولى!الحاليين

هذاتقاليدفيعميقةجذورذاتفإنها،باطلةأوصالحة،خطأعلىأوصواب

أهمية!هنبكثيرأعم!نحوعلى،مستقبلهعلىالمعلقةوالأمالى،واحتياجاتهالعصر

يلحقماأهميةأو،القديمةالأراضيتلكالآنيقطنونعربيالفسبعمائةرغبات

.)31(،الصحيحالموقفهوهذاإنرأيوفي،إجحافهنبهم

.101الأميركيللموقفالتوراتيةالخلفية)27(

.4891عامأقيمتالتياليهوديةللدولةرثيسهوأولوايزمانحاييم)28(

.101صالتوراتيةالخلفية)92(

.101السابقالمصدر3(.)

.345//4م9391-91هنالبريطانحةالخارجيةوئاثق()31
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دامما،اجحافهنالإنسانببنييلحقهايهمهالا!حقيقيةصليبية!إيمان

أمامهذابلفوروتصريحإ!محبةاللةشعارتدتيدورهذاوكل!خيرفياليهود

صنعت،جميعاالجمعياتفهذه.أممجمعيةإلىحاجةفيكانها،الأممجمعية

تصريحفييرىالإنسانهذاتحديدإن؟إنسانأيولكن!الإنسانحقوقلحماية

كارلسادهدينةفيالمنعقدالصهيونيالمؤتمرفيزوكوفاأ"ناحومالصهيوني

خمسةدامصراعبعدخلقناهايهوديةفكرةالأهمعصبة"إن:قالحيث2291عام

اجتماعفياليهوديةالجمعياتهثدوب،وولفلوسيانأألقىكماعاها"وعشرين

هعقراراتهاتتفقالأممعصبةإإن:فقالالجمعيةهذهعلىالضوءمنمزيدابجنيف

العصبةهذهيؤيدواأنالمقدساليهودواجبوإن،واقدسهااليهوديةالتقاليدأنبل

حقوقجمعياتعنهتدافعالذيالإنسانإن.)32("الممكنةالوسائلبجميع

.اليهوديالإنسانهوالدوليالبريدوجمعياتالدوليةالعدلوجمعياتالإنسان

الشعبانتفاضةبعدحدثها،هذهأيامناوفيالحدلثعصرنافيدليلوابلخ

نأالصحفنشرتفلقد.م91/1Aعامأوائلمعالمحتلةالأرضفيالفلسطيني

بالضفةالدهيشةمخيمفيالمدارسأطفالىمنفلسطينيأطفلأ03احتجزتإسرائيل

هجلسواجتمع.)33(فاقلعاهأا2جميعأالأطفالهؤلإءأعماروأن،الغربية

منوالانتهاءالاجتماعخبرفجاء،الأطفالىيساعدقرارأليصدرالموقرالأمن

التالي:النحوعلىالصحففيالاجتماع

الأمنهجلسفياقتراحضد،الفيتوحقالمتحدهالولاياتاستخدمتأ

الأرضفيالفلسطينيينضدالإسرائيليةالانتقامعملياتهنبالحديطالب

الرابعةجنيفاتفاقيةتطبيقإلىإسرائيلىيدعوالقرارمشروعوكان..المحتلة

سباستهاعنوبالتخلي.المحتلةالأرضفيالحربوقتالمدنيينبمعاهلةالخاصة

)نحن:بلفورقالفقديما.)34(،الفلسطينيالشعبحقوقتنتهكالتيوممارساتها

.44صاقوراتيةالخلفية321(

.2/2/8891القاهريةمالأهرا)33(

.2/2/8891الأهرام34()
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الأربعفالدولالحاليينالسكانرغباتهنالتحققشكلياتهراعاةحتىنعتزملا

يطالبقرارضدالفيتوحقاهيركااستعملتوحديثأأبالصهيونيةملتزمةالكبرى

لأنها،الحقلهاواهيركا.الدوليةجنيفلاتفاقيةوفقأالمسلمالإنسانحقوقبمراعاة

أيضأ!الكبرىالدولىومعها!واحدإنسانأجلمنتعمل

ظلبأميركاففي!)المتدينة(الجماعاتنشطت.بلفوروعدصدوروبعد

اليهوديةالهجرةلإتاحةالتدخلالأميركيةالحكومةمنبروتستانتيقسيسالافخمسة

أتروماناالأميركيةالمتحدةالولاياترئيسفسارع.شرطأوقيددونفلسطينإلى

/31/12فيالبريطانيالوزراءرئيسإلىكتاباوأرسل.الاستجابةإلى

قيددونالأبوابتفتحوأن،فلسطينإلىواحدةدفعةيهوديألفهائةإدخاليطلب

يثبعساقرارإصدارإلىالكونجرسسارعكمااليهوديةالهبرةأهامذلكبعدشرطأو

تشجيعاجلهنالأجلطويلةخطةووضعت.القوميالوطنوإنشاءبلفوروعدفيه

تنظمخطةوضعتكما،فلسطينفيا!ودوالصناعيينالزراعيينالعمالاستيطان

فيالمتبعةللقوانينتبعاوعالميةمحليةهناسبةمؤسساتعبرجميعاوتربطهماليهود

فلسطين.فيباليهودالمباشرالاتصالالترابطهذايحققأنعلىالمختلفةالبلدان

تقدماجلمنعملصهيوني!أنهبريطانياوزراءرئي!ستشرشلأعلن،فترةوبعد

مسلم.هليونهائةمنأكثرشرفعلى!إسرائيلعلمورفع!'{)5أالصهيونية

وبناتهاإسرائيلبنيعجوزكانتالذيالوقتفي،والألقابوالنساءبالترفشغلوا

!الدمادذاتارمعادوجاءتبريطانياوذهبت!داوودنجمةتحملالتيالرايةيغزلن

أميركا

وفرنساانجلترا:التقليديةالاستعماريةالا.هبراطورياتتصدعتأنبعد

بهالحقتالتيالفادحةالخسائرجراءمنوالبرتغالوهولنداوبلجيكاوإيطالياوالمانيا

التحرريةوالحروبالثوراتلانطلاقهباشرةنتيجةخاصوبشكلثم.الحربأثناء

03.شطرنجرقعةعلىأحجار)35(
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هركزهحولالمهيمنالاستعمارتكون.وافريقياآسياأرجاءفيفعالىبشكلالوطنية

الولاياتبدأتفلقد.م4591عامبعدالأيركيةالمتحدةالولايات:الأوحد

منكبيرةقطاعاتوفيالغربفيالمركزيةالابراطوريةمكانةتحتلالمتحدة

هنتفنىلاتكادترسانةالأهيركيةفالقارة.القوةعناصرلأميركاتوافرتولقد.العالم

وراءالأمنبفضلواستطاعت.الطاقةومواردالمعدنيةوالثرواتالطبيعيةالمحاصيل

تدريجياالماليةوشركاتهامصارفهافيتجمعأنوالهادىالاطلنتىالمحيطينستار

منتجيأكبرمنتعتبرأميركاانكما.والعالميةالغربيةالأموالىرؤوسمنهامأقدرأ

البتروليةالثروةناتجمعظمعلىالمهيمنةايضأوهي،العالمفيالبترول

حركاتلصدمؤهلةالأميركيةالمتحدةالولاياتجعلتالقوةفهذه..)36(العربية

منقدرأكبرلإدخالالخطىتسرعوجعلتها،العالممنهاهةأجزاءفيالتحرر

الذينولرعاياها،لإسرائيلالأمنمنقدرأكبرتحققكي،مظلتهاتحتالدول

ففي!السلامعليهالمسيحسيقتلهالذيالدجالالمسيحالسلامبأيريحلمون

بليكنيوريبامجلةونشرتها"ليونو)بربارا"ليدن"هايكلالأميركيانأعدهادراسة

الأسبوعية:

ويقفون)37(الأرضإلىالمسيحعودةفييرنجونالمتعصبينالنصارىإنأ

القدسي.الحرمهنالمسلمينلطردأنتريدالتيالمختلفةاليهوديةالهيئاتوراء

التيوالجماعة،الثالثهيكلهمبناءأجلمنالأقصىالمسجدهدمعلىويعملون

هؤلاءاعتادوقد.الأميركيةالبروتستانتطائفةهيالمتعصبينهؤلاءوراءتقف

ولهم،الغرضلهذابيغنمناحمالسابقإسرائيلوزراءرئيسيقابلواأنالمتعصبون

.018،182،902،012الملكعبدأنور/العالمتغيير)36(

سياتيالمسيحمجيءأنأكدسنة015منذملروليمالمسيحبعودةهلوسواالذينمن)37(

41عام At،مذاهباحدالسبتيةمذهبوهو.ذلكإلىيدعوومذهبكنيسةوأسس

الأرضعلىسيملكالمسبحأنوهمفيعاشراسلتشالسومنهماميركافيالبروتستانت

الطائفةمذاهبمنوهويهوهشهوديدعىومذهبكنيسةواسس1492حتى1491عامهن

لأميركية.ااالبروئس!تانية
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كاريويرأسهاأنجلوسلوسفيتاسست،المقدسالهيكلأصندوقتسمىهيئة

ساتونهلتونوالدكتورتكساسمنكريفردوجلاسهوالصندوقورئيس،أيزنهاور

إسرائيلفيالأكبرالحاخامالياهومردخايمععملهمهؤلاءوشسقكاليفورنياهن

.381((أربعكرياتمستوطنةهنليثورروفوالحاخام

معهاومنفيهاومنفأهيركا!الأميركيةالساحةفيالسلامأميرهلوسةانها

:المقدساسراثيلبنيعجوزذشيدينشدون

لمإنبحنكيلسانيليلتصق!يمينيتنسانياورشاليميانسيتكإنأ

فرحي،أعظمعلىأورشاليمأفضللمإن!أذكرك

هناوالجميع،الفروعفيمختلفةبصورالنشيدهذايرتلونوهناكهناالجميع

كالقطيع!وش!يرون.ظهورهمعلىالدخالالمسيحهيكلأحجاريحلونوهناك

نإ.وليلةيومفييصنعلمإسراثيللحسابأهيركاصنعتهالذيالقطيعوهذا

الأهيركيةالمخابراتوكالةافتتحاسرائيلقياماعلانقبلاليهوديالمكتب

الدجالالمسيح،المنتظرالمسيحخدهةفيفعالةإضافيةأداةلتكونم4791عام

الأطلسيشمالحلفبتاسي!ساليهوديالمكتبقامإسرائيلقياموبعد

الدفاعأجلمنوجدالحلفبان،الحلفعليهقامالذيالاتفاقوقضى9491عام

الخطرمنالبشريةلإنقاذمدعودانه،والأهنالسلاموحفظالمشرك

الأبيضالبيتإمبراطوريةبحثأصحابيردالإدعاءهذاوعلى)93(!إالسوفياتي

:فيقولون

بالنسبةضرورةكانتالسوفياتيةالدولةقياممعقامتالتيالأسطورةهذهإنأ

فيالسياسيةصانعيإن.الحقيقيةوالنواياالأهدافإخفاءاجلهنوذلك،للغرب

.001صالتوراتيةالخلفية38()

الدنيا.محمدترجمة.باحثينلمجموعهالتاتو--ايه.أي.ص/الأبيضالبيتاهبراطورية)93(

دمشق.-طلاسدار
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هنيومأيفيالسوفياتيالاتحادنيةفييكنلمانه.اليمينعلميعلمونالغرب

دالاسفوسترجونالأميركيالسناتورصرحوقد.الغربدولعلىالعدوانالأيام

غربيةمصادرهنليتأكدلقد!قائلاالناتوحلفبناءعندفيمابعد.الخارجيةوزير

ضدواسعنطاقعلىهسلحعدوانشنالسوفياتيالاتحادنيةفيلي!سأنههوئوقة

.4(0)أأوروبا

فمن.االهودحمايةهدفهكانإذابمعنى؟الحلفأنشىءمنأجلفمنإذن

الكتابعندمطامعلهليسالسوفياليالاتحادكانوإذا؟سيحميهماناسأي

فمن،بالصهيونيةهلتزمةبأنهابلفوروصفهاالتيالكبرىالدولهنوهو،المقدس

الإجابةإن؟الأطلنتيحلفجدارخلفاليهودهنهمتوارىالذينهؤلإءترىيا

فيالبريطانيةاليهودية(كرونيكلجويش"مجلةذكرت.،اليهودعندنجدها

،!الثهسبيلفيالجهادعنوانتحت9791ينايرمنالأولىالأسبوعالصادرعددها

بلدانوفيالغربيةالحضارةبلدالنفيالسياسيةالاستراتيجيةخبراءعلىأن)

الإسلاميةالحركاتتمثلهاالتيللأخطارجيدايضتبهواأنالشيوعىالمعسكر

الجهادنظريةإحياءإلىتهدفوالتيالإسلاميةااللدانكلفيالمنتشرةالمتعصبة

الإسلامتعاليمالىالعودةبضرورةالمسلمينلإقناعبشدةوتكافح،الثهسبيلفي

بهدوء.يرقباأنيستطيعانالسوفياتيالاتحادولاالغربيالعالملاإنه..جديدمن

لنتج،المتعصبةالجماعاتقبلهنتوجيههاأسيءلوالتي،الإسلاميةالنقطةهذه

ولن.العالممنكبيرجزءاستقرارزعزعةوإنما،فقطإسرائيلهلاكليسذلكعن

.)41("الشيوعيةالحضارةولاالرأسماليةالحضارةلاذلكمنتسلم

روسيا،محاربةبرداءتدثرتالتي،الأطلنتيحلفقواتعملمهمةهذهإن

يقولاليهوديالمكتبأهاميوماولهنواضحةكانتالحلفإنشساءو!مة

الأبيض.البيتأهبراطوريةأصحاب

.13صالأبيضالبيتامبراطورية4(0)

.041السابقالمصدر(14)
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حدودخارجعملياتهدائرةوتوسيعالثاتواستخدامإلىيهدفالغربألقدكان

البترولىورمال.الأوسطالشرقنحوإدارتهبقذفوذلكالأوروبيالعملياتهسرح

هذهوأسس،الهنديالمحيطمياهإلىتصلحتىومدهاالعربيالخليجفي

فعلىجديدةعالميةحربوقعتماإذاافقالروجرزالجنرالأوجزهاالأهداف

العربيوالخليجالأوسطالشرقبينالممتدالمحورمنستجيءأنهاالأرجح

1،)42(.الهنديوالمحيط

وكالةاماممنيمرالحديثعصرنافيالدجالالمسيحإلىالطريقإن

أهامويعبرإسرائيللحسابلتتجس!س4791عامأنشئتالتيالأميركيةالمخابرات

نكسوذاكهذاوبينإسرائيلأمنليحمي9491عاماثشىءالذىالأطلسيحلف

وأيرتلونالصلبانوذاتالنجومذاتالأعلامتحتوساروارؤوسهمالإيمانضعاف

.المقدسالنشيديجاملونأويزمرونأويطلبون

لمإنبحنكيلسانيليلتصق،يمينيتنسانيأورشاليميانسيتكإنأ

.(أذكرك

إسرائيلوأعداء،أصدقاءلهاأنكماأعداءلإسرائيلأنهي!حقيقةوتبقى

الأوسطالشرقفيمشكلةهناكأنوشعمعكلهالعالميقفعندها،غدأسيظهرون

يحبكماجيتأ"الأقصىأوأالأقصى"مشكلةاوأالأقصىالمسجد!تحريراسمها

الدخال.المسيحهيكلأجلهنخرجواالنصارىهؤهثيإن.قضاياهتسميةالبعض

هيوتلكارسولهممسرىامسجدأجلهنسيخرجونالإخرالطرفهؤمنيأما

عوراتوهفكريالكوكايينوعلماءالإدمانقادةعالمفىضاعتالتيالحقيقة

الولايماتمنكلأنيكسونالأسبقالرئي!سيدعوأنغريبأيكنلملهذا.النساء

الأقل.علىتاجيلهااوخلافمنبينهماهانسيانإلىالسوفياتيوالاتحادالمتحدة

القريبالمستقبلفيس!يظهرالذي"الإسلامي!الخطرأسماههالمواجهةوالاتحاد

الأميرك!ية:الخارجيةالشؤونلمجلةكتبههقالفيوقال...اسلاميةثورةثمكلفي

2(t)36الأبيضالبيتامبراطورلة.
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وأنخاصة،الأهرهذافيالمتحدةالولاياتيساعدأنالسوفياتنالاتحادعلىأإن

علىخطرائشمكلأنيمكنالإسلاميةالثورةولأن.المسلمينمنسكانهثلث

.)43(الثالثالعالمفيمصالحه

فىالسوفياليالرئيسوغورباتشوفالأميركيالرئيسريغانالتقىعندهالهذا

تظنهماهاذاقائلا:(كالاهان"جيممسبريطانيصحافيسأل،بسوشراقمةلقاء

:فقال؟يبحثان

.)44((الصاعدالإسلامهشكلةيبحثاأنبهماويجدر،أتوقعإنيأ

لإنشاءرقعتهاتوسيعأجلهنلعملالتيالص!ونيةالدولةهيأ!ركاإن

نأغريبايكنرلم.عقيدتهاارتكازنقطةإسرائيلتحميالتيالجدرمنالعديد

(14للتوممع"إلاالحروبتعرفلمأمه"انها:بقولهأهيركاجيفرسونتوماسيصف

نإ.الزمانآخرالدخالالمسيحسيأتيهذاوعلى.إسرائيلشانأيضأهووهذا

واهيركا.خدمهمولمنإسرائيللبنيأربابالأشياءهذهكلوالطينالتوصعوالأرض

خارجلهاجاليةأكبرتعتبرجاليةولهاإسرائيلمعاستراتيجيااتعاونااقاهتالتي

لخدهةالنصرانيةالمذاهبجميعجندتبلبهذاتكتفلمإسرائيلفيتعيشارضها

8591أغسطس-2792بينففيما.الدجالالمسيحالسلامأميروهيكلالدولار

الأولالصهيونيالمؤتمرهرتزلفيهاعقدالتيالقاعةفيبسوشرابالمدينةفيعقد

دولةقيامتعتبرالتي.الصهيونيةالنصرانيةللقياداتالدوليالمؤتمر،7918عام

جاءومماالمؤتمرهذاعنإعلانوصدر.المقدسالكتابلنبوءاتتحقيقأإسرائيل

فيه:

هذهفي،هتنوعةكنائسونمثلمختلفةدولمنهناالمجتمعينالوفودنحنأ

.913التوراتيةالخلفية)43(

(it)4415السابقالمصدر

.26صالعالمتغيير)45(

Ar



الدكتورمضتعاهأوثمانينثمانيةمنذفيهااجتمعالتينفسهاالصغيرةالقاعة

دولةميلادلإعادةالأولىاللبنةووضعواالأولالصهيونيالمؤتمروفودومعه)هرتزل!

وشغفنا،الكبيردينناعننعبرولكيالربولإرضاء،للصلاةهعاجثنا،اسرائيل

واننا.معهاالتضامنعننعبرولكي،والعقيدة،والأرضالشعبب!سرائيلالعظيم

يواجهونيزالونلاانهم،اليهودلهاتعرضالتيالمريرةالمعاناةوبعد،اليومندرك

الدولنطالبإننا...الماضيفيلهاتعرضواالتيتلكهثلوهدهرةحاقدةقوى

ويجب.دولياوتاييدها،دبلوماسيابهاللاعترافتسارعأنبإسرائيلتعترفلمالتي

الدولعلىيجبكمالإسرائيلتتبعانوالسامرةيهودابانتعترفأنكلهاالدولعلى

اقتصادياإسرائيلبدعمسنلتزموإننا...القدسإلىسفاراتهاتنقلأنكلها

الدوليالنصرانيالمجلسونناشد...لمساعدتهادوليااستثمارياصندوقأوسننشىء

جميعأنصليأنولجب...والشعبالأرضبينالمقدسةالرابطةفييبحثأن

.،القادمةالربمملكةأجلهن

توظيفاجلمنبحملةيقومواأنعلىالمؤتمرنهايةفيالأعضاءهؤلاءواتفق

"صندوقإنشاءوتم.إسرائيلفيأهيركيدولارمليونمائةقدرهاأسوالرؤوس

هذهفيالأولويةوستعطىأهسترداممقره"إسرائيلأجلهنللاستثماردولي

فيتصدرالتي(اليهودي)المنبرهجلةوقالت.المتقدهةللتكنولوجياالاستثمارات

المؤتمر:هذاحوللهاتحقيقفي5891لم9لما2بتاريخالصادرعددهافيباريس

بال)دعوة:عنوانتحتعملبرناهجعلىالاتفاقتمالمؤتمرأعمالنهاية"وفي

برنامجإعلانعلىعاهاوثمانينثمانيةبعدالنصارىههماتلتحديد"العقيدية

.)46(م،7918بال

قامبولسفحلقة!المستمرةالتجديدحلقةفي!جديدةمهامتحديد

أميركماوضعتهالوثروحلقةبتلميعهالوثرقامقسطنطينوحلقة،بصقلهاقسطنطين

15صالأميركيللموقفالتورقيةالخلفية461( A.
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إلىالورودحلقةيحولهنيأتيوغدا،الورودمنباقةوكأنها،الأعناقحول

هشنقة!

!صهعونبنا!1هالطلحمللاهن1نصحك

لأرض!1يمأعلىلظلم11ؤهحذطبعياهن

بهالتنجونفسكفيتفكر1ن

لفجر1يمتملوعندها،لقادهة111؟لاأفبمان

،لعماد1ت1ذ1ر،عادنهارت1كماستنهاو

لعاصفة!1أحرقتهكوخنهيار1معتنهار

كلعلىالقادرالنةيومسياتىالزمانوآخر،الزمالتأولالمةضربها،عادإن

!النجومحربهشاريعرغمستنهار،صهيونآهالحملتالتيعادلتنهار،شيء

.بسطاءأناسايديعلىستنهار

!!خطاهمعلىيحترقالذيالزيتاليهودصنعوهكذا

الموسيقيةوالآلاتالأرغنأنغامعلىأحديرقصلاأن،المعتادمنولأنه

إلا.481(الأحادأيامهيالتيالشمسايامتشدووهي)47(الكنائسفيتعزفالتى

اللصوصحتى!إطرقاتهتحصنتعالمهملأن،يرقصواأنلهميحقا!ودأن

!!الذريةالقنابلأيديهمفيأهسكواعندهم

79.صالكنيسةداريخمنهواقف)47(

الضمستقدسكمانتلأنهانظرأالراحةيومهوالشمسيومتعتبرالروهانيهالامبراطوريةكانث)48(

بينقسطنطينوساوىالمسيحيةالامبراطوريةدخلتفعندماالنصرانيةقسطنطيناعتناققبل

Sundayاسمهاليرمهذازالوماالنصارىراحةيومهوالشمسيومجعلوالوثنيةالمسيحية

الأحد.يومأيالشمسيوم
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يسالواأنلهميحقلاقرأواوإذا،المقدسكتابهمفييقرأونلاالنصارىإن

ولأنه.المسعحرسلحمىلعلمهلادفسمرهلأن،هرأوهالذىمعنىعنانفسهم

التفسير.بحقوقالكنيسةاحمفظتكذلك

نقولىبل،كتبناإلىنأخذهملنونحناليهودبحقيطالبونالنصارىإن

منبالفرارالزماناخرتوصيكمنصوصكمإن.أيديكمبينمااقرأوالهم

...اليهودية

علىكانومن،الجبالإلىاليهوديةالمنطقةفيالذينليهربعندثذ...أ

ليأخذيرجعفلاالحقلفيكانوهن،بيتهفيماليأخذيخزلفلاالسطح

.،)94(005ثوبه

والخرابيعاقبواأنيجبفاليهود،هذانتودعأنأمرنا)إننا:المفسرونقال

تتموسوفاللهمنالكلمةخرتجطولقد.الثهعدليثبتبهذا،بهميحلأنيج!ب

يهدمأنجب،ساميةلغايةكوسيلةتتمأنبدلاالحوادثوهذه)05(!شهافي

لاالتي.يبقىلكيالمتزعزعةالأشياءإزالةيجب،الجديدإقامةقبلالقديمالمسكن

.)51(،000تتزعزع

6تدهيرفيالماضيفيحدثهذاإنيقالطقد kفمنهكذاكانفإذاميلادية

نتوقعأنهوالأسلمإنالتدمير)؟(هذابعدجاءالذيالجديدالمسكنصاح!

فكيف،لليهودمستقبلاسيحدثهذاكانفإذا،مستقبلاسيحدثهذاأنسنويا

أيضا:النصهذاإلىلننظرثم،الزمانآخرملكلهمبأندعوتهممعيستقيم

.،)52(000المدينةفتؤخذأورشاليمعلىالأممكلوأجمع...أ

.24/16/17متى)94(

.322صهنريمتى/متىتفسير)05(

.ryrصهنريمتى/متىتفسير)51(

.2/45دانيال)52(
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لمن؟؟وتعطىتؤخذممن

محتمهاهذا.نارفتاكلهمنارهنسيخرجوناليهود)إن:المفسرونقالى

ففي)والمستقبل(والحاضرالماضيتاريخهاكلفيأورشاليمالمذنبةالمدينههذه

الأهمكلعليهاستجتمعالمستمبلوفيأورشاليمعلىنصرنبوخذجاءالماضي

.()3(المدينةوتؤخذ...للمحاربة

!؟لمنوتعطىإ!اليهودهنالمدينةتؤخذ

النص:هذاونتدبرأيضألننظرثم

لشعبلتركلاوملكها،أبدأتنقرضلنمملكةالسماواتإلهيقيم...أ

(54()الأبدإلىتثبتوهيالممالككلوتفنىوتسحقاخر

فيالإنسانيةعارهمأليسوا؟يسحقواالم؟اليهودمملكةشقرض-الم

أصحابهمفمنإذن؟الكتابأهلمفسروباعترافوالمستقبلوالحاضرالماضي

يأوعلى؟يثبتونإنجيلأيفعلىهمكانوافإذا؟النصارىهمهل؟المملكةهذه

.؟)55(اعليهالسابقأمقسطنطينفيهزادالذيإيمانقانون

علىيعيشونالآناليهودأنصحيح!إاخرونقومالدولةهذهأصحابإن

!إالمفسرونيقولهماولنقرأاغتصبوهاأرض

.:الزمالنآخراليهودينتظرالذيالعقابفيالمفسرينأقوالجملةهىهذه

الدهرهذانهايةفيوقضاءهالثهغضبأورشاليمستذوقأخرىومرة...أ

فيأجدادهمكانالذينأنحتىانهارتقدالغربفيوالمسيححة()6)الحاضح

.126صفكريرشادلمحزقيالتفسير)53(

(f°)2/54/دانيال.

حعنها.فىس!ألىلبلهوالذىالسؤالهذاعلىالاجابه)55(

.95صفكريالأستاذ/حزقياللفسير)56(
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لليهودفلسطينباعواالقدسحمايةبذريعةالصليبيةالحربيشنونالماضيةالقرون

بينفرقهناكفليس.تحذيركلمةنوجهأنيجبوهنما)57(العشرينالقرنفي

المخيفبقضائهالربسيتعاهل،جدأقريبهوقادميومففيوالنصرانيةإسرائيل

هسيحيةهيالمفسريننظرفيهيبالاسم)المسيحيةبالاسمالمسيحيةهعسيماولا

.العصع)58(

أساطيرمناليهودشعبقدسهمانقدسأنالمسيحأبناءنحنيصحلاإنه

كما،كانواأينمااليهودعلىسيتتابعالخرابأننعلمأنوجب)95(وتعاولذوهلاحم

.)06(الفريسةالنسريشم

الشرقيةأوروباهنوجاءوافلسطينفيتجمعواقداليهودأنالآننرىإننا

يتصورونفهم.المخدوعالتعسالشعبلهذافيا...ابائهمأرضإلىوالغربية

منوبمناى،الاضطهادمنبمأهنفعهلكونون،الأمرآخرفىلهمطجماوجدواأنهم

الخطر.

!!لا

.)61(،000اظهغضبلمعصرةهنهمعلمغيرعلىأنفسهميهيئونإنهم

..الحقيقةيعرفمنوفههم!!الواحدبالحرفاقوالهمهيتلك

!!يقلهالمولكن

ملجأوجدواأنهممتصورينالديار)62(هذهإلىأوروبمامنجاءوالقدنعم

.55صسركيسالأب/والمسيحيةاليهوديةبينالعلاتة57()

(OA)67صفكريأستاذ/حزقيالتفسير.

38.صمنعمطانيوسىالأب/اليهوديةخطر195(

.034هنري/متىتفسير)06(

.133صايرنمايد10هـ0/دانيالتفسير)61(

=فاسدةهقولةوهذهاضطهادهمشعاراترفعوامالأمبينوشتاتهمهيكلهمتدميربعداليهود()62
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!!!ولكنلهم

شأنهنهوإنما،العبيدئمأدنمنليسالاخرةأوالدنيافيالناسحسابإن

الملحدأوالفاسدالمستبدأوالطاغيالفاجريرواأنالناسيخدعلمماوإثهاللة

إنهم!!يستعجلونالناسولكن.الثهمنماخوذغيرالأرضفيلهممكناالكافر

...وسطهأوالطريقأوليرون

.)63(تجيءأنبعدإلاترىلاالطريقونهايةالطريقنهايةيرونولا

توجهالتيالرؤوساكبرإلىيصلواكيفيعرفونالتاريخامتدادعلىاليهودلأنوذلك=

وقد.جيوبهمفيالشعوبهذهقيادةدامتمايشققلالهمالشعوبواضطهاد.الهث!عوب

أنهاعلىالعقويةهذهتؤخذألافينبغي.ماعموبةعليهاترتبلليهودفرديةحوادثهناكتكون

تعتبرهمكانأيفييهوديإصابةأنالحديثعصرنافيرأيناولقد.لهمجماعيااضطهادا

لهاجاءحتىإسراثيللعبتالوترهذافعلى5اليهودضدالدولتمارسهاعنفهوجةإسرائيل

...بدولةالأحجارحملة

.القرانظلالىفي631(
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الآةلمك!:فهـانإ

منوالعلىينسجونوأنهمالزمالنآخرصراعمناليهودأينعرفناقدكناإذا

لخ!ثةالأرضعلىالسماويةالأديانأننعرفكناوإذا.الدخالالمسيحنبوءة

:السؤالهذانسألأنفينبغى،أديان

؟الزهانآخرأحداثمنالنصارىموقعأين

والتيالدجالالمسيحمعالتيالأطرافستحددالسؤالهذاعلىفالإجابة

الذي)الترمومتحهوالتاريخامتدادعلىالدخالالمسيحلأدنالدجالالمسعحضد

..صغيرةأوكانتكبيرةالفتنجميعبهتلتصق

لفتنةإلا،كبيرةولاصيرة،الدنياكانتمنذفتنةصنعتوما...أ

.)1(،000الدخالالمسيح

نأينفيلاوهذا،بولسفيهاأوقعهموالذيالصلبفتنةفيوقعواوالنصارى

يقولاليهودلصالح،الحقهذالونواولكنهم،باهتحقهنبقاياكتبهمفي

ديورانت:وول

قصدعنوضعتأنهايبدوالتيالحوادثمنكثيربهاالأناجيلإن...أ

.،)2(000القديمالغهدفيالواردةالحوادثمنكثيروقوعلإثبات

الحديث.تخريجسبق)1(

.021،26ص11مجلدالحضارةقصة21(
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فيهورنولقول...اليهودبرئةتنفسواتنفسواإذاحتىلهم)خطط(انهأي

آخر:جانب

قدهاءمنالأناجيل)تأليف(زمانبابفيإليناوصلتالتيالحالات...1

صدقواالأولونالقدهاءوالكهنة،معينأمرإلىتوصلناولا،ناقصةالكنيسةهؤرخي

(.r)0001وكتبوهاالواهيةالروايات

القدماءالكهنةصدقهاالتيالواهيةالرواياتالبحثهذافييهمنالاونحن

أمرإلىيوصللاالذيالناقصالأخرالصنفهويهمناالذيولكن،وكتبوها

..هعين

هو:نريدههاإلىوالمدخل

:الزماناخراحداثمنالنصارىدورتحديد

هى:طوائفهمبجميعالمقدسالكتابهفسروأقرهاالتيالإجابةإن

،والحقولالمدارسمن،السماءإلىسيخطفونالنصارىإن...أ

العظيموالضيقالدخالالمسيحعنيبتعدواحتىوالسفنوالطائراتوالمصانع

فيالمسيحلملاقاةالسحابفيجميعأسيخطفونإنهم.)4(العالمعلىيأتيالذي

،الأرضعلىالذيالضيقهدةطيلةالهواءفيهعلقينيظلونوسوف51(!الهواء

.(إ()إ...61(هعهفينزلواالمسيحينزلحتى

علىمنمصيرهوفما!الهواءفيويعلقونسيخطفونفالنصارىإذن

.؟الأرض

.4181ط4مجلد2قسم2بهررنتفسير)3(

.0)0صايخالقس/الأممكلمشتهى)4(

إيرانسايدصهـ./دانيالتفسر)5(

.501صستيفنسنهـ./الدينيوم()1
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التفسير:فيقالوا

سيقاوهونهمالناسولكن،النةبكلمةيتمسكونشهودالأرضعلىسيكونأ

(.V()000ويضطهدونهم

فمنالهواءفيمعلقونوالنصارىالدخالالمسيحرجالهماليهودكانفإذا

تقدير؟اقلعلىصفاتهمهىماأو؟الشهودهؤلإءهم

التفسير:فيقالوا

أحديموتلن،الاختطافبعدالأرضعلىالضيقهدةفيالمؤمنون..1.

شكولا)إ(بسلامالضيقيجتازأوإ()إشهيدأيموتأنإمابل،طبيعيأموتأمنهم

اختطافبعدامنواقدبسلامالضيقاجتازواالذينأو،الشهداءهنالفريقهذاأن

.)8(،000الكنيسعة

بهجاءلماوفقأقتلفمن،القتالعليهمكتبهنهجالهمأنفصفاتهمإذن

قدوهؤلاء.بالنصروإمابالشهادةإماتجتازالضيقفترةوان،شهيداماتالمنهج

أنيريدهاهذا.)9(!!ورجالها!!الكنيسةمنهجاختطافبعدجاءبمنهجاهنوا

.234صحنا/الرؤياتفسير)7(

.234السابقالمصدر)8(

علىالآتيالشديدالضيقمنللنجاةالوحيدةالطريقةهوالاختطافأ:صايغالقس!ول)9(

منينقلناالاختطاففبهذا.بالطوفانالهلاكهنوعائلتهنوحلنجاةالفلكاطةدبرفكماالعالم

الضيقفيالكذابوالنى)الدجال(الوحشسيطرةتحتسيكونالذيالشريرالعالم

البالغالأثرلنتائجهوسيكون.سريبشكلسيحصلوالاخعطاف.لهنظ!رلاالذي.العظيم

الأطفالمنالعالميخلواحينماستحدثالتيالدهشةتتخيلانوتقدر.العالمفي

أفراديفتقدوحينما.بغتةعلىحقولهممنأوبيوتهمهنأضخاصيؤخذوحينماالمختطفين

15صالأممكلمشتهى(يوجدونفلاالمحراكبأوالسياراتأوالطائراتمنمسافرون

أوشيكاغورجالولخطف-الرحمة-منتهىالأمهاتتلوبلتحرقالأطفالتختطفوهكذا

-منتهىالدخالالمسيحالأرضوتترك-العدل-منتهىبالمسيحامنواقدأنهمبارش!عرايا

=.بولسعليهيسيركانالذيدمشقطريقعلىفعلأحدثقدالاختطافأنإ!إالحكمة
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طبيعةولنعرفالتصوردائرةتكتملولكي.قولهيريدفيماهعهونحن،النصيقوله

إلىأيضأوالكنائسالأديرةمبانيستخطفهل:نقولالاختطافبعدالأرضسكان

كانفإذا؟أتباعلهاأمخاويةستكونفهل،ستظلكانتفإذا؟ستظلأنهاأمالهواء

هم؟فمنأتباعلها

التفسير:فيقالوا

توحيدها،سيعادالمرتدةالمسيحيةأدطفيهشكلامماالاختطافبعد...أ

الأنظمةجميعستتحد،)01(المسيحتعاليممنخالياسيكودنالاتحادهذاولكن

هيئةكنائسهاجميعوتشكل)12(وسلطانهانفوذهاالباباويةوسسشعيد)11(المرتدة

قوتهامستمدةستكونالكنائسوهذه)13(النصرانيةأجزاءجميعتضمواحدةعظيمة

.،...)14(الدخال(المسيح)أيللوحشخادمةوستكون(الباباويةي)1المرأةمن

الاهرتديننصارىعليهاسيكودنالأرضأنعلمناأنبعدالتصوردائرةونحو

الحاضر؟عصرنافيالارتدادلهذامعالمتوجد

التفسير:فيقالوا

،للإسلامالخاتمةالرسالةفجاءت،بالحقاللهوقذف.الدجلليدون،حقيقةاختطفت=

الهواءفيالتحليقأماإ!منهبإذنإلايغمدولااللهمنبإذنإلايرفعلاسيفلهارسالة

ولماذا؟الكنيسهاختطافبعدالأرضفيالمحهيعبدمنهجوبأي!!فمعذرةفيهوالسباحة

عندإجاباتعنلهاالبحثمطلوبأسئلةهذه؟الأرضفييعبداللهكانإذا؟اختطفت

.القوم

.'1صستيفنسن/دانيالتفسير(01)

.63صإيرنسايد/دانيالتفسير(11)

.373صحنا/الرؤلاتفسير(1)2

(r')61صستيف!نسن/دانيالتفسير.

373.صحنالمالرؤيانفسير)14(
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وأنه151(اليومهنالانتكاسبوادربوضوحيرىأنالبصيرةذويستطيع..أه

هيالمرتدةالمسيحيةفيالذهنيةوالاستنارةالمدينةنهايةتكونأنبمكانالغرابةهن

الرسلأيامفيبدايتهوكانت،الانهوجودوالارتداد)16(والشيطانالإنسانعبادة

.)17(،000فرديةبصفةولكن(المسيحتلاميذ)أي

علىستكونتشكيلاتهابجميعالمرتدةوالكنيسة!!منظورفالانتكاسإذن

حدودفي!ظورايضا)وهذاالدخالالمسيحسيخدمالذيالبابابقيادةالأرض

الإعلامأجهزةلأدتهنظورفغرالاختطافعنأما(الدخال!لمسيحالإعدادمرحلة

العالممنمكانأيفيالهواءفيحدثاختطافأهناكأنالأنإلىتحدثنالم

يولدوالمشهداءوشمقطونأجلهمنيقاتلونالذينالمنهجأصحابفإنوبالتالي

.الاختطافبعديأتواانالمفروضلأنهم،النصارىنظرفيبعد

التفسير:فيقالوا،المرتدالمسيحيالنظامعليهاسيكونالتىالطبيعةعن

اتحادسيتمكمما،واحدتحالففيستتحداوروبيةقوىعشرإن...أ

وهذالأوروباحاكما،العشرةهؤلاءمنوسيصبح،والملكيةالاشتراكيةالنظم

الوحشستعطيالمرتدةالكنيسةوإن()8؟(الدخالالمسيح)الوحشهوالحاكم

بمعاهدةالجميعوسيرتبط.اليهودويمثلليمثلهاالتامةالصلاحية(1الدجال)المسيح

.،...91()الجديدهاليهوديةالدولهلحماية

المسيحيةيستغلالزمانأولبدأالذيالتخططأنبوضوحيظهرهذا-وهن

المس!يحيةمنصنعبولسأننرىوهكذا.اليهودلصالحالمستقبلإلىالماضيمن

اليهوديةالدولةلحمايةإلالشيءلايجتمعونالزجمانآخروهاهم.لليهود!ازأ

.282صحنالماتفسيرالرؤيا(51)

.703صالسابقالمصدر()16

.101صفكريرشادزكرياتفسير)17(

.131صايرنسايد/دانيالتفسير()18

.134ايرنسايد/دانيالتفسير82،،57صايغلمالأهممشتهى)91(
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جنيبر:ضارلد.بهقالقولاالمقامهذافياستحضروإننيإ!الجديدة

8).2(،...الأياممنيومقيمسيحيينقطيكونوالمالفربيينان1000

المعاهدةففذه.بمعاهدةسيرتبطالباطلأنذكرتقدالمصادركانتو4اذا

هن؟ضد

هذهقائدهوفمنرايةالشيطانيالتجمعهذاضدسيرفعالثهأنذكرتكما

!!القائدوعن!!اليومعنالتفسيرفيقالوا؟أوصافههيوهاالراية

اثهعينهالذيوالرجل!ياتىأناوشكاللةاقاههالذياليوماننرى...أ

.)21((000المنتصركالقائدنراه

دينأيوإلى؟هومنلنعرف،الرجلهذامع،بدايتناهنامنتكونوسوف

يرىالباحثفإن(جيدا)الأحداثيرصدونالكتاباهلعلماءولأن،ينتمى

مجمعيوجدالنظريستمرحيثوهناك.يأتيأنأوشكالثهأقامهالذياليومأنأيضأ

ببساطة،.النسيانعالمفيتدفنثمجريمةتبردلن،وغدا!والأشجانالأشواق

أحديرسمأنويرفض،دهعهنفذ،البكاءعالممنخارجسهمالغدرجاللأن

مطرنقطةوهم.العالمهذامنيمحىالذيهوالأضعفلأن،الدمحوجههعلى

المنتصر.القائديومحتىتمحىلن

الرجليكونهن،السؤالإجابةإلىلنصلالبحثبخيطنأخذأنوقبل

أهليديبينالذيكلبأنيقوللاالإسلامأنهي،هاهةبقاعدةأقر؟المنتصر

أهورفيوزيادةأهورفينقصبهأيديهمبينالذيبانيقولبل،محرفالكتاب

كتبفيإناقولىهذاأجلومنوالأعلامالأسماءفيهوتبدلتهعالممنهوحذفت

سنعرضهاالمعالموهذه.معيناهرإلىتوصلىلاباهتةسماويةهلامحالكتابأهل

أ!والوعلىخلفههنولايديهبينهنالباطلياتيهلاالذيتعالىالثهكتابعلى

.902صن!شأتهاالمسيحية2()..

.704حنا/الرؤياتفسير)21(
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هذاوسيكون.أقررناهالإسلاممصادروافقفماالهوىعنينطقلاالذي!النيي

دينأنادعواللذينالعلميالردلنقدم،البحثلهذاالفقريالعمودالمنهج

.الدجالالمسيحأتباعهمأتباعهوأن،الدخالللمسيحالامتدادهوالإسلام

الذيوالإسلام،شريفإنسانبهيقوللاالبهتانهذاإنأقولالبدايةفي

قانونقبولىعلىليرغمهملمجيةفيالكتابأهليجمعلم،بالدجلخصوههيرهيه

ي!ثععرولم،)23(هلوكهمدينعلىالرعايايكونبانقرارأيصدرولم.)22(ايمان

ولو.المسلمينبينوهمالاالحقيقيوالشرفالحقيقيةبالكراهةوالنصارىاليهود

اليهودنسللانقطع،)24(التفتيشومحاكمالدماءإراقةدينهوالاسلامكان

ولكنه،251(السنينمئاتهنالأوسطبالشرقيسمونهاالتيالمنطقةهنوالنصارى

.325الأناجيلىلإقرارقسطنطينمجمع)22(

.1526سبييرمجمع)23(

المسلمينبتعذيبوتامتوعرضأطولاالكاثوليكيالعالمفيالهلعأثارتالتيالمحاكموهي)24(

ب!جلاءقامت،9016،0161عاموفيالمسيحيةوشتنقوادينهمعنيرتدوالكياسبانيافي

هذاكانإنبراءتهتثبتحتىمذنباالمتهمتعتبرالمحكمةوكانتاسبانياعنالمسلمينألوف

ممكنا.

:العربالمسيحيينيحميمنكتابهفيسحابفكتورالأستاذيقول)25(

لمسمناكثرهمالإسلاميالفتحعاصرواالذينالمخضرمينالمسيحيينانفيشكلاأ

بعضوصفهاضطهادالضطهدهمكان!دولهسلطانمنفجأةان!ملواإذبوضوحالأمر

حافظتدولةسلطانإلى،البهاثمأعمالحتىيشبهلابانهاوروبافيالعصريينالمؤرخين

الدخولبشرطدينهمعلىوالبقاءالاسلاماعتناقبينخيرتهمكما،وبيعهمديارهمعلىلهم

وكان.أعدائهامعالمقاتلةورفضالإسلامدولةإلىالانضمامبثرطأي،المسلمينذمةفي

الفتحجاءفلما.البيزنطيةالمذابحمنهرباالصحارىفيمتخفيأالمصريةالكنيسةألكيروص

متسعالاسلامفيكانولقد.علناالكاملةحريته!إلىالمصريةالكنيسةعادتالإسلامي

العربيةالمسيحيةالمذاهبوتمتعت.بيزنطيةدولةفيمنهشيءلهممتاحأيكنلمللنصارى

يزنطيةحكمتحتأجلهامنتقاتلكانتالتيبالحريةالإسلامظهوربعداختلافهاعلى

عزفيالإسلامفىولةوكانت.اتخومهاداخلآخربدينترضىلاالد،لجميعكانتووقت

=وهذا.الذهةاهلنظام.الواحدةالدولةفيالأديانتعددنظامأحدثتقدوقوتهاانتصارها
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إلىيحتاجلاوالذيجميعانعرفهالذيفكان.معهمالتساهحفيوأفرط،تركهم

دينبأنهاتهمالذيالإسلامإن..المغلوطالعالممعتقلفيشرحإلىولابحث

الدجلموائدعلىمكانلهوليس.والمرتزقة،الغوغاءيخاطبلاالدخالالمسيح

فمن.والبصروالسمعوالقلبالعقليخاطببل،المتآهرةالموائدولاالسحروا

،اعتدوافإن.العمي،البكمبالصميعبألاالإسلامفإنأبىومنفليسمعشاء

يحتاجلاايضاوهذا!!والحجابالأحمالأصحابيوماأرهقتذابلةأقداممنفكم

...طويلبحثإلى

يتلىإذا.قبلهمنالعلمأوتواالذينإن.تؤمنوالاأو.بهآهنواقل...)

.)26(!...سجدأللأذقانيخرونعليهم

عامألفيظلالذيالدجلقناعنمزقأنقبلمنهابدلامقدهةهذهكانت

المعسكرإن.الشفاءطلبفيأملاالمفقوءةالعيونبهويملأالداءعشبيطحن

وإنالإسلامهوالمرتدةالكثيسةورجالىواتباعهالدخالالمسيحسيواجهالذي

.)37((المنتظرالمهديأ:هوالمعسكرهذارأسعلىسيكونالذيالقائد

فيلا،السياسيصفهافيدامواهاالعربللنصارىطبيعيأحليفأكانتالإسلامدولةأنيعني=

..العدوةالدولىصف

بحمايةمصالحهالىتوسلالذيهوالغربإنبلالغربإلىالعرببالمسيحيينإذنحاجةولا

ترسإلىتحويلهمثمندمهممنيدفعونالأحيانمنكثيرفيوجعلهم.العربالمسيحيين

البيزنطيه،الحقبة،منطقتنافيدولةللغربتقومكانتكلماذلكحدث.وراءههنتختبىء

التيالغربيةالحمايةمنالعربالنصارىيحميفمن.الحاليةالحقبة.الصليبيةالحقبة

.3335،،26،28صالعربالثصارىلحمىمن،العصورعبرعل!هموبالأكان!

.701الإسراء()26

فيالكتانيوقال.متواترةالمهديفيالواردةالأحاديثان:التوضي!حفيالشوكانيقال)27(

فيكماالشافعيوقال.متواترةالمهديفيالواردةالأحادلثأنوالحاصل:المتناثرالنظم

وجمعخلفهيصليعيسىوأنالامةهذهمنالمهديأنالأخبارتواترت.أيضأالمئناثرالنظم

والأخبارالأحاديثفيهجمعتجزءهذاوت!الللفتاوىالحاويفيالمهديأحاديثالسيوطي

=يخرجالحسنأولادمنالنبيبيتأهلمنرجلالمهدىالقيمابنوقالءالمهديفيالواردة
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بينالنبييقول

28()(000اسمياسمهيواطىءالمهديأ

سفرفيجاءلقد؟لههعالمالمتداولالإنجيلفيالإسمهذايقأبلفهل

اسمه:الزماناخرمعاركسيخوضالذيالقاتدأنالرؤيا

.)03(؟!!!إ()!()92(.00الصادقالأمين1000

:المهدىمنهجأنالإسلامهصادرفيوجاء

28(

92(

03(

أثمةبعضأقوالفهذه.وعدلأقسطافيملأهاوظلماجوراالأرضامتلأتوقدالزماناخر

القيملابن)المنار282(64،صالمتناثر)نظمالزمانآخرالمهدىمجيءفيالإسلام

وهذه.يالنبياسميوافقالمهدياسمأنعلىالأحاديثنصتولقد.23(ص

وث!النعىإنمسعودبنالثهعبدعنوقال94/24(الرباني)الفتحاحمدرواهاالأحاديث

اخربلفظروايةوفي!اسمياسمهيواطىءبيتيأهلمنرجليليحتىالساعةتقومألا:قال

يواطىءاسمهبيتىأهلمنرجلالعربيملكحتىالدهريذهبولاالأيامتنقضيالا

اسميا.

حديثفيرائدهقال!يومإلاالدنيامنيبقلمالو!النبيعنالثهعبدعنداوودأبووروى

اسمهيواطىءبيتيأهل"منأو"منيرجلافيهيبعث)حتىاتفقواثم"اليومذلكالثه)يطول

.4(لما70داوود)أبووجورا"ظلمأملئتكماوعدلاقسطاالأرضيملأحديثفيزاداسمي

منرجلالعربيملكحتىالدنياتذهبالاين!الثهرسولقالالثهعبدعنالزمذيوروى

.5054/الجامعصحعححسنحديثوقال!اسمياسمهيواطىءبيتياهل

.(268/14)كنزالمهديعنالحديثعندذكرناكماوآخرونعساكرابنرواه(

اسم8أوصافهمنوصفكلمنجعلإنوأما...إ:!النبيأسماءعنالقيمابنقال(

إلىوالصادقوالأمين،الرحيموالرؤوف،والمصدوقكالصادق،المائتينأسماؤهتجاوزت

الأمينفهو!النبيلسيرةموجزتلخيصهيالصادقوالأمين1(88/الميعاد)زادذلكأمئال

والصدقمانةبالأالحياةواجتاز،الهوىعنينطقلافهو،البعثةبعدوالصادقالبعثةقبل

كتابهفييالنبيإلىالأولىالإشارةعندوهيلربرونوفسكياستخدمهماالصفتانوهاتان

العالم.تاريخمجملك!تابهفيوالثانيالانسانارتقاء

.82طالحياةكتاب،91/11الرؤياسفر(
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.)31(،000وجوراظلمأملئتكما،وعدلاقسطأالأرضيملأ...أ

هو:أنهالرؤياسفرفيالصفاتهذهولقابل

.)32((000بالعدلويحاربلمضىالذى1000

:المهدينسلعنالإسلاممصادرفيوجاء

.)33((000فاطمةولدمن.عترتيمنالمهدي1000

الرؤيا:سفرفيالصفاتهذهويقابل

اثنيمنإكليلرأسهاوعلىرجليهاتحت،والقمربالشمسمتسربلةاهرأة]

منبعصاالأهمجميعيرعىأنعتيدأذكرأابناولدت...كوكبأعشر

.3()!ا!أ...حديد

هذهمنالنسلوياتي...وقور..فاضلةاهراةإنهاأالتفسير:فيقالوا

باقيسيقاتلوالتنين،المخاطرسيواجهالمرأةهذهنسلطن،،)35(!!المرأة

،للقيادةإشارةالمرأةرأسعلىالذيوالإكليل)5(اللهبوصايايعملونالذيننسلها

.55()الرسلأسماءهم،كوكأعشروالاثني

فمن،القادةآخرهووا.لمهدي،فاطمةولدهنالمهديكانإذا:قلت

أصحابأى،)36(الكتابأهلعندالمذكورينهمأخوتهجميعيكونأنالطبيعي

.المهديعنالحديثعندإليهأشرناوآخرونداوودأبو)31(

.082طالحياةكتابا/912الرؤياسفر)32(

(rr)4)داوودأبو / 1 1V)2ماجهابن(/)A1YI5(57لم)4الحاكم.

.83طالمقدسالكتاب1،5لما2الرؤياسفر)34(

آخرداكسونج!ن،272صحنابرالرؤيالفس!ر،87،901صس!ف!نسنلمالدلنلوم)35(

.9/8491لم26فيالصادرالعددساعة

.16/21الرؤدا)5(

.بيروتالنف!يردارط3451،صهملتون/المستقبلكشف)55(

من-ريحانتايهماوالحسينالحسنإأنومنهالهاحصرلافاطمةاولادفيالواردةالأحاديث)36(
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كانتفإذا.والقمربالشم!سالمتسربلةالمرأةمنخرجتالتي،الواحدةالشجرة

كالشمسالوالدوهذاالمرأةوالدتمثلبانهاالشمسإلىأشارتقدالتفاسيربعض

قدكانواواذا.ب!هحمدهوالمراةوالدإننقولأنفيكفي،نوراالأرضيملأ"لأنه

بنعليهوزوجهاإننقولأنفيكفيالليليضيءلأنهزوجهاإلىيرهزالقمرإنقالوا

.كثيرأاحزنتناالحميقةفيهيفتنةليلفيشيرقمرأبحقكانولقد.طالبأي

فىالكعاباهللعلماءواحدةوبنظرةالمرأةثسلاضطهادإلىأد!الفعنوهذه

سفرنبوءةانيعلمونستجعلهم،الأصفهانيالفرجلأبيالطالبيين!أمقاتلكتاب

صحيحة!سيضطهدالنسلهذابانقالتالتيالرؤيا

الأميناسميضعونوهمإشكالفيوقعواقدالكتاباهلإنأقولأنوأريد

.الإسلامنبيعلىإلاتنطبقل!التيالصفاتوضعواانهمالإشكالوهذا،الصاثق

البلاغفيالصادقالبعثةقبلالأمينالنبيلسيرةدقيقتلخيصالصاددقفالأمين

العربيةالأسماءهنالصادقالأهينإن،أخرىناحيةوهن،ناحيةمنهذا.بعد!ا

بنوفيهاعاشالتيالبيئةمعتتفقأسماءالكتاباهلكتبفينقراأنتعودناولقد

توضعأنالثهحكمةشاءتلقدنقولأنيمكنلهذا.)37(دعوتهمومعإسرائيل

امتدادعلىالكتابأهلعلماءبهاعملالتيالقاعدةتفضححتىهكذاالأسماء

الأسماءهناسمأأوالأحداثمنحدثتغطيةأراثواإذاأنهم،القاعد!ةوهنه.التاريخ

التعتيمالمرادالحدثأوالإسممكانيضعواثم،الجملبحسابيحسبونهف!نهم

وحس!نأحسنأ(بصرالنبىإن5(3561/للأ!ولىالجامع)ال!اجوال!رمذىالبخارىروا.الدن!ا،=

أولادأنبالذكروالجدير358/3()التاجاقرمذيرواه;فأحبهمااحبهماانياللهمفقال

.البأسعندشجعاناوكانواالفتنعصورفيبالعلماشتغلواوالحسينالحسن

فيوردتوالتى،هيرودس،عمانوئيل،يوشيا،عازورأمتىفيوردتالتيالأسماءفمثلا)37(

مرتا،،بايرس،بنطيوسألوقاعندوالتي،هيروديا،فليبس،اندراوس،سمعانأمرقص

الصاثقالأمينلفظاننقولهناوهن،بيلاطس،يهوذا،ينوقوديموسأيوحناعندوالتي

!البيئاتهذهعنغريب
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.381(العلماءودعرفهالعاهةعلىيخفىالرقمفيلههساوآخراسماعليه

الزمانأولمرة،مرتينسوىالجديدالعهدفييردلمالصادقالأمينواسم

)5(!إبالسيفالضربههمتهوكانتالزمانآخرومرة،دعوةتبليغههمتهوكانت

اليهوفىمعسكرأهو،الصادقالأمينيواليالذيالمعسكرحولالجدلننهيولكي

لنرى،هرةأولالإسمورودنتتبعأنبدلامعسكرالمسلمين؟هعسكرالنصارئأمأم

وبهذا،رجالهاصفةومامكانهاوما،الزمانأوليبلغهاجاءالتيالدعوةهعالمما

ثم،29هووالمجموعالإسممجموعحسبوا،محمداسمعلىالتعتيمارادواإذافمثلأ)38(

مجموعةأحمداسموأيضأ29مجموعةألضأوهوبمادبماداسممنهبدلأويضعواالاسميرفعوا

الصفاتوضعوا.الصادقالأمينمشكلفيوهم.53ومجموعة)إيلياء(منهبدلاوضعوا53

الثهرسولمحمد:مرتينسيتكررالاسملأننظرااسمهمنبدلا،النبيعلىتنطبقالتي

آخرالمهديوإلى،البعثةأولالنبيإلىستشيرفالصفات.المنتظرالمهديومحمد

قديمأبرمزالمنتظرللمهديرمزوااليهودأنعلمناإذا،اكثربوضوحالصورةوتظهر.الزمان

اسمهالجديدالعهدفيالمنتظرالمهديولأن.اسمهالمكررأوسابقاالمذكورأي(الأيام

هيالأشماءهذهانننبهأنفينبغي،الأيامقديماسمهالقديمالعهدوفيالصادقالأمين

يلتبسلاحتى،ءلمجروالنبياسمعلىاسمهالشخصوهذاالزماناخرسيجيءواحدلشخص

وبينمحمدالنبيوبينالزمانآخروأحداثالزماناولأحداثبينويخلطالقارىءعلىالأمر

الأمينأنهـلدعيالكتاباهلمنيعترضهنامامالطريقنقطعولكى.هحمدالمهدي

أوصافإن9161دانيالئفسيرفيحناالأستاذيقول:نقولالأيامقديمهوليسالصادو

يأعلىنهائياالطريقايرنسايدالأستاذوقطع،الصادقالأمينأوصافنفسهاهيالأيامقديم

ليتسلميأتيعيسىالمسيحبان)إ(الترجماتإحدىتقولأ146دانيالتفسيرفيفقالشك

أولأوهذاالأيامقديممنالقيادةسيستلمعيسىانأي(الأيامقديمهن)القيادة(الكتابدرج

الكتابدرجسيستلمعيسىانالإسلامهصادروفي.الأيامدديمهوليسعيسىأنعلىلدل

!الدخالالمسيحيقتلكىالمنتظرالمهديمن

الجديدالعهدفيالزمانآخرالصادقالأهينهوالإسلامفيالمنتظرالمهدييكودنهذاوعلى

أحداثفيجمروالنبيعلىفقطيعودالصادقالأمينواسم.القديمالعهدفيالأيامقديمهو

.الآنبصددهانحنالتيالبعثةأول

المنتظر.المهدىمحمدبهيقصدمرةوثاني،-لمج!النبيبهلقصدمرةاولالاسم)دة(
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الدامغة.الحقيقةأهامالمعسكراتهنمعسكركليتحجم

:هكذاهرةأولالنصجاءلقد

واكتب،إلهيعندمنالسماءمنتنزلىالتيإ(!)الجديدةأورشاليم1000

واكتب.للكنائسالروحيقولهها)فليسمع(أذنانلهمن)إ(الجديداسميعليها

أ.الصادق"الأمينال!ثماهد،الحقيقولهها،إليك،لاودكيةفيالكنيسةملاكإلى

.)93(،000اللةخليقةرئيس

الاسموأن)جديدة(أورشاليمأن:هيمدلولاتلهارموزأحددالنصفهذا

وأنالجديدةالدعوةلاستقبال)السمع(حاسةوحددت)جديد(عليهاسيكتبالذي

يدعىالذي)الشاهد(منتستمعأنهنهاوطلبلاودكيةتدعىلكنيسةجاءتالوصية

...الصادقالأمين

تفسيراتها؟هيفما؟الرموزهيهذه

والتيالكتابأهلعلماءرغبةسأحترمالبحثهذافىإنني،الحقيقةفي

هارتنانمنالرغمعلى)04(المقدسكتابهالفسيروحدهاالكنيسةحقمنإنتقول

كتبمنتفسيرهألتقطثم،النصساضعبحثيوفى.الرغبةهذهحطملوثر

تعمحتىاعقبسوفأقروهماحدودوفي،الكتابأهلعندالمعتمدةالتفاسير

أضيقفىتعقيبييكونوسوف،مؤكدةحقيقةامامنفسهالقارىءولجد.الفائدة

..الكمابأهلعلماءأترهبماالمواطنمنكثرفىساكتفيلأنني،الحدود

؟تكونمن!!الجديدةأورشاليم

أرىكي)41(الرؤياسفرامتدادعلىالمبعثرةاوصافهابجمعقمتلقد

التفسيرية.الترجمة82ط3/13،14)93(

تفسرلاالكتابفيواردةنبوءهكلاناعلمواشيءكلقبل)ولكن:1/02بطفىجاء)04(

.!خاصباجتهاد

وقدالمستقبلفييقعلماباهتةملامحتحملوهىميلادية59عامكتب!إنهايقالالرؤياسفر)41(

.بالرموزملئ!
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هو:المتداولالإنجيلفيالراثيذكرهالذيموقعهافكانالكاهلةصورتها

المقدسةالمدينةواواني.عالضخمجبلقمةإلىبالروحوأخذني..أ.

.42()،000أورشاليم

الارتفاعحالةفيإلاترىانيمكنلاالمجيدةالمناظرلأن:التفسيرفيقالوا

5)43(والسمو

ثئ!الكهعبدبنهحمدالصادقالأهينكان،العاليالضخمالجبلإن:قلت

،حراءغارداخل،ربهعبادةإلىويتفرغ،الناسفيعتزل.البعثةقبلإليهيذهب

إنسانبدخوليسمحهنفرجبينهماصخرتينمدخلهعلىالغارهذاأنوالعجيب

نأيمكنوالأخر،يصليأنيمكنواحدلفردإلايسمحلامكانالصخرتينووراء

يرىلاالصخرتينبينهننظرإذايجلسالذيالفردأنالأعجبولكن.يجلس

مبانولاشجرولا،جبليحجبهالاهلة5يراها،الكعبة،الحرامالمةبيتسوى

عندهم.يكضالنبيصفاتهنبأنهاوأقرواالكتابأهلعرفهاعلامةوهذه.عالية

العاصمة:أرضصفةعنالرائييقولثم

.44c>(000فيهابحرلا.جديدةأرضأ1000

بل،جديدابحرأهنالثلأنليس،بعدفيمايوجدلاالبحر:التفسيرفيقالوا

.(to)الإطلاقعلىبحرهناكيكونلاسوفلأنه

صحراء،قاسيةطبيعتهافالأرض،مكةفيبحرهناكيكونلننعم:قلت

يذهبفلمالأرضطبيعة،القادمالنبييرصدكانالذيالراهببحيراتفهمولقد

النص:هذايديهبينقرألأنه،الميتالبحرإلىأولحمبيتإلى

.12/11لرؤد1ا(24)

.254صحنا/ؤيالراتفسير(4)3

12/1ؤداالر(44)

.123صوش!لي/الرؤياتفس!ير)45(
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قولوقرأ.)46(،000تزهرالمستقيمينوخيمة،يخربالأشراربيت..أ.

أيديكممنسينزعالةملكوتإن،لكمأقوللذا...أ:إليهالمنسوبالمسيح

المستقيمينخيامعنالرجلفبحث.47()،000ثمرهيؤديضعبالىوشعلم

خيام...أهيالخيامهذهأنيديهبينفيمافقرأالبشريةقيادةإليهمسيسلمالذين

كلعنخطاهتبتعدسارثم)والهاجريون(،)48(...وموآب)والإسماعيليين(ادوم

سفرلهJقاكماهكةطريقعلىتدماهاستقرتحتى.بحارعلىتطلأرض

الرؤيا.

:المكانهذاإلىالعاصمةانتقالأسبابعنالرائييقولثم

قدالأولىوالأرضالأولىالسماءلأن!جديدةوارض!جديدةسماء...أ

إلىطبيعتهوفساداضمحلالهفيفالقديم:التفسيرفيقالوا()94(.00مضتا

.5(.أزوال

الأهينعلىأنزلهالذيتعالىالمةكتابأقرهاحقيقههذهإن:قلت

)؟5("تتفكرونأفلاوالبصير.الأعمىيستويهلتل):تعالىفقاليالصاثق

وما!)52("والنورالظلماتتستويهلأموالبصبرالأعمىيستويهلقلإ

.)53("بشاءمنيسمحافهإنايامواتولااياحياءيستوي

!!يشاءالتيالأرضعلى،يشاءهنبواسطة،يشاءمنيسمعتعالىفاذ

41/11لمثالأا)11(

.34/12متى(74)

العربية.الجزيرةتسكنالتيالقباثلوهي83هزامير)48(

12/1الرقيا(94)

123وش!لي/لرؤيااتفسير(05)

.05ا؟نعاما(15)

61لرعدا(ه2)

.22فاطر(5)3
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:ويقولالداخلهنالمدينةإلىفينظرقربإلىبعدهنالرائيينتقلثم

.)54((!!هيكلأالمدينةفيأجدلم..أ.

فيهالعبادةونظام،الأخيرالهيكلحزقيالوصفلقد:التفسيرفيقالوا

)كلفىبلفقطحزقيالسفرفيلاإ!)الصعوبة(غايةفيجاءماومعظم

أبناءكلولكن.)56(الكنيسةهوالهيكليكونربما:قالوافقدأ؟إ()55(الأسفار(

الا(التفاسيرهذهكلإن.)57(الكنيسةعنكتبواأوعرفواهاالجديدالعهد

بعد(تتمالمالنبوءةهذهأنهو)الصحيح(التفسيرأما5A()0)الحق(مع)تستقيم(

سليمانفهيكل.بناءوأعظمأفخمالبناءهذاوسيكون.)المستقبل()95(ديئوستتم

هعناهالهيكلوجودوعدم)06(البناءلهذابالنسبةشيئأيعتبر(الاعظمتهكلفي

سوفالبناءهذاحولأنهمكما)61(الثهمنالاقترابجريةلهمسواءعلىالكلأن

والمرأة)عاريا(الرجلرأسولكون،)62(الطبيعةعنيصدرماكلعنيمتنعون

إلىالحقوبينهن،العورةلسترالسراويلويلبسون،)63(رأسهاتغطي

عندالزينةمنواحدنوعوهناك.CIO)جزأرأسهمشعرويجزون،)64(الفخذين

2.)/22الرؤدا(ه4)

.935صفكريرش!اد/حزقيالتفسير)55(

.036السابقالمصدر)56(

.136السابقالمصدر)57(

+136السابقالمصدر(5)8

.136السابقالمصدر(95)

.404صالسابقالمصدر6(.)

.584صحنا/الرؤيادفسير6(1)

.428صفكري/حزقيالتفسير)62(

.942السابقالمصدر)63(

.924السابقالمصدر6(4)

.924السابقالمصدر6(5)
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بسؤالالكتابأهلإلىاتوجهأولا:قلت)66(النخيلوأغصانالنخيلهوالبناءهذا

،سليمانهيكلمنأعظمسيكودنالجديدالبناءكانإذا،إجابتهيمدبرواأنأرجو

هذاكلفلماذاقولكمهوهذا.البناءلهذابالثسبةشيئايعشرل!سليمانوهيكل

وتستبيح،الأرضتحتلأنأجلمنإسرائيلهساعدةفيلبذلونهالذيالجهد

:فأقوللأعقبأعودثم؟سيقامبناءمنمستوىالأدنىسليمالنهيكللتقيمالعرض

؟البناءهذاأقأمةفيهسيتمالذيهذامستقبلأي

الكتابأهلوعلماء،الماضىهيكلهدمنيط!سأنذكرالكنيسةتاريخإن

بناءيكونفأين،القكسفيالكذابالنبيبواسطةسيبنىالمستقبلهيكلإنقالوا

الله؟

فييظلوسوفالماضيفيكانوهوالحاضرفيقائماللهبناءإن

الكليكون،البناءلهذااتباعفيهيوجدهكانكلوفيالبناءعندإن!!المستقبل

ربانيعشاءولااعترافكرسيولا،كهنوتفلا،اذمنالاقترابحريةلهمسواء

ولااحداالنةهعيدعونلا،وهناكهناالجميعانالدقيقمعيارها،حريةو!ن

البناءعندأنهممننبوءتكمفيجاءماأها.بالتقوىإلاعجميعلىلعربيفرق

إلىوالمعتمرالحجشعائرهنهذافإن،الطبيعيةعنيصدرهاكلعنسيمتنعون

داهواماالبرلصيدقتلولا،طيبولا،فسوقولا،جدالفلا،الحرامالدهبيت

هنعورتهميستربماسيلتفونأنهمعندكمالنبوءةقالتوكما.نكاحولاحرها

تحكمهالثهبيتإلىيذهبالذيالمسلمالرجلإننقول.الفخذينإلىالحقوبين

رأسهكشفعليهوجبفالرجلالمحرمعلىحراممخيطكلهيشوعيةقاعدة

والخاصعندكمجاءماأما.ونعلينورداءأإزاراإلاالمعتادلباسهونزعووجهه

الذيتعالىالثهكتابفيبهمامأهوروالتقصيرالحلقإننقولشعرهميجزونبانهم

الحلقالنساءعلى"ليس:يقولالثهرسولوكان.-!ضالصادقالأمينعلىأنزله

.437السابقالمصدر6()6
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النخيلعنجاءمااUأ.كتبكمفيبهأقررتمماوهذا)67(التقصير"النساءعلىإنما

الدينعنأيالحقيقةعنيبحثكانالفارسيسلمانأنالسيرةكتبفتحدثنا

أنههنهعلمواوعندماخدمتهمفيوعمل،النصسارىرهبانإلىفذهب.الحق

ببلادعليكالأخيرلهقالثملأخر.يرسلهمنهمواحدكلصارالحقيقةعنيبحث

وذهب.البلدةهذهمنيخرجالصادقالأمينفإن،نخيلفيهاهنطقةفي،العرب

قرأهاالتينبوءبئوتحققت،الراهبصدقلقدحدث؟ماذاأتدرونوانتظر،سليمان

النخيل.بلادفيالأمينولدلقد،الآنبصددهانحنالتيأو

:الجديدةالعاصمةلقلبالهندسيالبناءشكلعنالراثييقولثم

.)68(،000عرضهايساويطولها.هربعةالمدينةأرضوكانت...أ

.)96((000والاردفاعوالعرضالطولمعساودههى...أ

نظامإلىإشارة()07إ()إإ()إإ()إهكعبةالمدينة:التفسيرفيقالوا

.)71(وكاهلأسمىسماوي

!!تحليقلا:قلت

:!(!)بالمكعبةهوجودحجرعنالراثييقولثم

.)72((000والعقيقالي!سثحجرشبهالمنظرفي...أ

المستحبهوال!قصيرالعلماء.وتال2لما47الجامع)التاجوالدارقطنيوالترهذيداودأبررواه)67(

المرأةقصرتإذاالسنةفقهفيوقالجمالالشعرفإنالحلقبخلافالنسكفيالنسوةمن

ءيجزىماأقلالشافعيةوعندشعرهامنالمرأةتاخذهلماحدولا...أطرافهمنتاخذضعرها

.7451/السنةفقه،ضعراتثلاث

.17لم12الرؤدا)68(

.12/61الرؤدا96()

مكعبصورةهيقالوش!لي/الرؤياتفسير،457صهادشحنا/ياالرؤتفسير)07(

.488صبشكلهكعبةقالفكريلمحزقيالتفسير،127ص

.271هـس!لي/الرؤدا71()

./43الرؤدا)72(
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مكعبةانهاأالمستقبلكشففيهملتون:يقولالبناءهنالحجرمكانفي

الحجر:هذاالتفسيرعنفي،)73(وقالواكريمبحجرمزينالمدشةسوروأساسالشكل

ولون،حجرأكرمبانهالحجرهذاويوصفكريمحجرمنأساسعلىمقامةإنها

.!)74(إأبيضقعقعق!أخضرزهردذبابي()زهردالحجرهذا

بعئةقبلقامتقريشأنالسيرةكتبلحدثنا،نعمكريمالحجر:قلت

الحجروضعشرفلهايكونالقبائلايفي،اختلفواثم،البيتبتجديدئ!النيي

إلىعيونهمواتجهت،البيتيدخلمنأولعليهمفحكموا:البناء)منظحفي

بنمحمدهودخلالذيوكان!إالصادقالأمين!إصاح!وائم،المداخل

الثوبيرفعواأنالقبائلوطالبعليهالحجروضعثمرداءهخلعالذي،يئ!الثهعبد

فيووضعهالبنيفرفعهالبيتهنالحجرمكانإلىوصولواحتىأطرافههن

إ)75(إإهكانه

وقفالبعثةوبعد،البعثةقبلالقومنفوسفيالكريمالحجرمعالمكانتهذه

بالكعبةوالموجود(الكتاب)أهلعندالمذكورالكريما!جرأهاميطالنيى

.)76(وقبله

الزحامشدةمنيستطعلمومن.استلمهالمسلمينمنبالبيتطاففمن

فإن،شبيهالأرضعلىلهليسكريمحجرفلأنهلونهفيجاءماaأ.إليهأضار

)الزمرداللونأنيبدوولكن،الكتابأهلمفسروقالكما،يسيرأليسلونهقحديد

!!الكثيربهياخذماوهذا!!الأسوداللونإلىأقربيمونالذبابي(

:()الكعبةأي()المكعبةمنقريبهاءنبععندالرائييقولىثم

.127صوش!لي/الرؤيا)73(

.131صحنا/الرؤيانفسبر)74(

.127صوسلي/الرؤيا)75(

.5(/174)كنزسبتةأيوابنالدارلطنيرواه)76(
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.(VV)،000هجاناالحياةهاءفلياخذيردوهن...أ

ماءهاؤهالنبعوهذا(VA)إ!تخرجمياهالبيتمدخلعند:التفسيرفيقالوا

هاءوشمقيينبوعيخرجالرببيتومنشفاء)08(فيهاكالبلور)97(لامعاحياه

.51(السنط

بئرهنتخرجوانبدلاالمياههذهفإن،نهرأوبحرهناكاجسدامها:قلت

وفيهاكالبلورلامعةأنهااما،السيرةكتبفيفلتراجعطويلةقصةلهالب!ئروهذا

ماحسبأي)81(له"شربلمازمزم"ماء:قالىأنهجمنرالثبىعنرويفلقد.شفاء

أشربهإني9:يشربهعندمايقولالخطاببنعمروكانالشفاءيكونالشاربينوي

،الجبالحياةإلىإشارةفالسنطالسنطماءيسقيأنهأما،)82(القياهة"يوملظما

الجبالى.مياههيوزهزم

الجديد:البناءهذاإقامةكيفيةعنالرائييقولثم

.)83(0001إلهيعندمنالسماءمنتنزلالتيألجديدةأورشاليمء..أ

الدةصانعهاوإنما،بشريةألدصنعمنليستالمكعبة:التفسيرفيقالوا

.)ء(إ()الثهوبارئها

مباركا!بيكةللذيللناسوضعبيتأولىإن)القراننقرأبناهيا:قلت

22/71ؤيالرا(77)

.364يفكر/لحزقيا(87)

.364بقلساارلمصدا(97)

.634السابقالمصدر8(0)

.95المستقبلكشف()*

(.012/14)كنزعساكرابنرواه)81(

.(012/41)كنزعساكرابن

(Lj)l (Ar3/120يا/

a.6هملتون/المستقبلكشف()*
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يكونواوأنبدلاالبيتأساسحجربوضعقامواالذينفإنالناسمنآدمكانولما

هيالملائكةبأناخبرنا!ع!روالنبي!الناسكيرهنأي،آدمنسلعنبعيدين

والذي.)84(اللهأقاههالذيالمقامفىووضعتهالجنههنالأسودبالحجرجاءت

!،بالمكعبةأالكتاباهليسميه

فيركطكلستجثواولإسمها(AO)ثابتاالبناءيكونسوف:التفسيرفيوقالوا

منولايديهبينهنالباطليأتيهلاثابتكتابهالأدنثابتةهي:قلت.)86(الكون

،الأحداثنسبقلأنداعيفلا.لاسمهاستجثواالكونفىركبةكلانأها.خلفه

.الطيورفصلفي،والمعارك،الإسلامعنسنتحدثقليلفعما

المدينة:هذهداخلالحياةطبيعةعنالرائييقولثم

.)87((000عليهايأتيلاالليللأن،النهارطولأبوابهاتقفللا...أ

فيتسيروالأمم)إ(للأرضومركزا)إ(عاصمةتكون:التفسيرفيقالوا

.)88(نورها

الساجد،يرىهناك.الأرضفيالعابديندارلأنهاتقفللا:قلت

ولن.ربهلكتابوالمرتل،والتائب،والشاكى،والباكي،والطائف،والراكع

وأيحرفوهأويبدلوهلاحتىالناسعليهيتحفظلمهنهجهالأنالليلعليهايأتي

ستسعروالأهمللسكونواخرللشمسيوهاتعرفل!لأنهاأبوابهاتقفللاهي.يخفوه

اللينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو):اللهلأننورهافي

.!المشرىنكرهولوكله

.عمرانآل!للناسوضعبيتأولإن!:تعالىقولهعندوالتفاسيرالسيرةكتبتراجع)84(

.46وشعليلمالرؤياتفسير)85(

(Al)401حنا/الرؤدا.

(AV)21/25الرقدا.

9480فكري/حزقيالتفسير)88(
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العاصمة:أهلبينهعينةقراءةلهكتابعنالرائييقولثم

.98(ة،...جديدةبترتيلةيترنلون...أ

ولم.قبلمنبهايترنموالمإ!جديدةترنيمةيترنمونهم:التفسيرفيقالوا

الحقيكونسوف...الشفاهبهتنطقالذيوالحق.)09(سواهم)أحد(بهايترنم

.)19(تنوعهفيالجماليحويالذي،السرمدي

والسماء!!جديدهوالأرض!!جديدةوالمدينة!!جديدةترنيمة:قلت

لئنقل):تعالىيقولقويهنهجهالأنجديدةالترنيمة!!طبيعيوهذا!!جديدة

ولو)29("بمثلهيأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلىوالجنالأنساجتممت

علىتربعواالذلنالمكرجماجمأصحابلفعله،بمثلهياتيأنالإنساناستطاع

الاستكبارعالمفيوهم.لفعلوه،الحياةدروبهندربكلفي،الفكر

الجنعقولعلىالعجزضرباللهولكن.الاستضعافعالمفيوالمسلمون

.وظهيرأعضدألبعضبعضهمكانولو،بمثلهيأتوافلن.والإنس

منا!ضابفيفرنما):تعالىيقولشاملمنهجهالأنجديدةوهي

ويحصنالحاضرفيويرثمدالماضيباخباريحدثالذيالمنهجإنه319(!شيء

لثباتجديدةايضاوهي!لحدهإلىمهدههنالإنسانتحصينوشعهدالمستقبلفي

قرآناأفزلناهإنط...):تعالىبقولهالمنهجبهانزلالتياللغة

بينيتعددل!حتى،بالعربيةأولأفعليهيقرأهأنارادفمن.!419(...عربيا

المتبولة.الآلهةوتخرج(وأالابن()الطفلبينويخلطالمعانيوتتبدل،الأمم

(As)5/9ؤيالرا.

.56وش!لي/ؤيالراتفسير(09)

وشصلي./ؤيالراتفسير(19)

.88ءسرال!ا(29)

.83نعامل!ا(39)

.2يوسف(49)
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عندجاءماأها.العربيةتعلمالذياللسانغيربه(يترنمالاعربيبلسانفهو

الثهقصفلقد.تنوعهفيالجمالولحويالشفاهبهتنطقحقأنهمنالكتابأهل

خطىعلىيسيرونالذينطبيعةوكشف.البائدةالماضيةالأممأخبارتعالى

كماحقولأنهويتوبونيتفكرونلعلهم،سلطانالثهعندمنبهاينزلولم.الآباء

ومكانزهانأيفيالكفرعلىالمصرعلىواحدحكمهف!نالكتابأهلذكر

")59(...النارا!حابأنهمكفرواالذينعلىربككلمةحقتوكذلك...ة

بنوعيسىداوودلسانعلىإسرائيلبنيمنكفرواالذينلعن...ة

ابنالمسيحهوالمحهإنقالواالذينكفرلقد...!)69("...هريم

حكمقضاياإنها.)89(،ثلاثثالثاقهانقالواالذينكفرلقد))79(!...هريم

أنهالكتابأهلذكروكماوالمستقبلوالحاضرالماضيفيواحدفيهاالحق

وتقدهتالعقلنضجوكلما،بعلومهالأياميسبقلأنهسرهديأيضاهو.سرمدي

كذلكولأنه!إإسرهدي.قبلمنتعرفهاتكنلمعلوماأعلاهاوجدت،البشرية

يقوليوم،الثهعرشجلالأمامتثار،قضيةفيحكم.الحياةجبينعلىوضع

دونهنإلهينوأمياخذوني،للناسقلتأنتأمريمابنعيسىياة:تعالى

فقد.قلتهكتإن.بحقليليسماأقولىأنلييكونما!سبحانكقالى؟اقه

أعطىسرمديحق)99(!...نفسكفيماأعلمولانفسيفيماتطم.علمته

قمر.ولافيهشمسلايومفيإ!وجوابأسؤالا

:الجديدةالعاصمةالمدينةدخولهمالمحظورعنالرائييقولثم

سجلفيأسماؤهمكتبتالذينفقطبل...نجسشيءيدخلهاولن..أ.

.6)59(غافى

.87ئدةلماا(69)

.27ئدةلماا(79)

.73ثدةلماا(89)

.111ئدةلماا(9)1
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.)101((00)001(للحملالحياة

نإ...الأمناءالمؤمنينالخروفحياةسفرفيالمكتوبين:التفسيرفيقالوا

.)201(فقطأولئكبهايتمتعسوفالمدينةبركة

يدخلهماولكنالنجسيدخلهالنالعاصمةإنتقولنبوءتكمإن:قلت

لأتباعه:الجبارينقاصمتعالىاللةيقول!!حدثماوهذا،فقطأصحابها

بعدالحرامالمسجديقربوافلا،نجسالمشركونإنماامنواالذينأيهايا)

.)301([000هذاعامهم

:الناسهنالكعبةموقععنالرائييقولثم

نفسهوالثه.لهشعباصاروا)وهم(الناسوسطاللهبيتصارالان1000

10)401(.000معهميكون

وجميعهم...إلهامعهميكونوالثه،شعبادكونون)هم(:التفسيرفيقالوا

)نطاقعلىبل(القديم)الشعبكانكماضيقنطاقعلى(اليسشعبهسيكونون

.01()!!قبل()هن(تعرفالمبكيفية)وشامل(عام(

ظأانماالناسأيهاياقل):لرسولهالواحداللةفيهايقولعالميةدعوة:قلت

قل)جميعأ،)701(إليكمالهرسولىإنيالناسأيهاياقل)،)601(مبيننذيرلكم

المسلمين.هووالأحداثالنصوصممباقفيالحمل(001)

.27/12الرؤيا(101)

وس!ليص/الرؤيا01()2

.28التوية1()3.

3521/الرؤدا01()4

.445حنا/الرؤياتفسير)501(

.94الحج)601(

.158الأعراف1()57
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أهلقالكماقبلهنتعرفلمبكيفيةشاملةعالمية؟لوحي،)801(.دعوةأنذركمإشما

ميراثعلىالتقوقعفيهاوليس.تمضوالااممطريقإلىفيهاليس،الكتاب

.مزعوم

...):وعاصمتهبيتهلأتباعتعالىقالىفقد،هعهميكوناللةإنقولكمأما

وقال.عندهموالمحراقبةالرقابةهفهوم")901(فتأصل.5.أيئماكسممعكموهو

فلاالعبادةمفهومفتأصل!)011(...!ماستجبادعونيربكمJقاJ):تعالى

إلىربكيرحيإذ):تعالىوقال.طريقهالدجلعلىيقطعحتىوساطة

)111(!الرعبكفرواالذينقلوبفيسألقيامنواالذينفثبتوامعكمأنيالملائكة

والله.لثهشعباصاروا)هم(للذينمعكمأنيمفهومإنه...الشهادةحبفتأصل

...الكتاباهلعلماءقالىكمامعهميكوننفسه

لته:شعباصاروا)هم(الذينصفاتعنالرائييقولثم

)112(.،جباههمعلىاسمهكتبوقد..أ.

وعلى،دلةملكأنهمعلىدلالةالجباهعلىوالشتم:التفسيرفيقالوا

ناعلىودليل،الأرضفيويمثلونهاسمهيحملونأنهموعلى،جهارأبهماعترافه

)113(.أتقياءهيميزالله

،الحدثاعماقفييغوص،المعنىدقيقالتعريفهذابأنأسلم:قلت

عنالكريمكتابهفيتعالىيقولى،المنظورالمشاهدةعالمفيهوالتعريفوهذا

لمجعير:محمدالصادقالأمين

1(0 A)54الأنبياء.

.4لحديدا(901)

(01I)06فرغا.

.21الأنفال(111)

.22/4لرئياا(11)2

(irا)181حنا/قدالرا.
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ركعاتراهمبينهمرحماءالكفارعلىأشداءهعهوالذين.اكرسولمحمدأ

أثرمنوجوههمفيسيماهم.ورضوانأالتهمنفضلايبتفون.سجدا

)8؟؟(.!السجود

بعلمهاالعاصمةهذهستحرسالتيالمؤمنةالتقيةالقياداتعنالرائييقولثم

الغزير:

عشرائنيعلىالمدينةسورويقوم.ملاكا)15؟(..عشراثنايحرسها...أ

،)16؟(ءعشرالاثنيالحملرسلاسماءعليهاكتبتدعاهة

المرأةإن...أساسأعشراثنيعلىقائمةالأسوارهذه:التفسيرفيقالوا

حلمفيالقديمالعهدوفي...خيرنظامهيأي..المختارالمحةلشعبرمز

والقمريوسفاباوالشمسعشرالاثنييعقوبابناءكوكبأعشرالاثنايمثليوسف

يمثلوالابن...بعلذاتامراةتمثلهإسرائيلأننرىالقديمالعهدوفي.أمه

.)5(ولادتههنذإبليسقاومهالذينهوالابنوهذا...الغالبينمنمختارةجماعة

يوو،النبىاحاديثإليهماشارتالإسلاميةعشرالاثنيالقيادات:قلت

عشراثنا،عليهناوأهممنعلىينصرون،عزيزاالدينهذايزالالا:فقال

اما0،)118(إسرائيلبنينقباءعدة،عشر)اثنا:حديثوفي0،)117(0.خليفة

اثهأنترضينأمافاطمةإيا:لفاطمةقالالنبيأنجاءفقد،بالقيادةالمرأةعلاقة

رواه(بعلكوالأخر،أبوكأحطهما،درجلينفاختارالأرضأهلإلىاطلعوجلعز

نأفيكفيفاطمةأبناءعلموأها.وصححوهالسننأصحابهنوالعديدالحاكم

.92)114(الفتح

(51 I)3لم26الرئ!ياi.

.2/4i,الرؤدا(611)

.3435،المستقبل)5(كضف

(0lyالشبخانرواه.

.4(5/)1الذهىوأتر.الحاكمرواه1()18
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يفترقالنوإنهمابيتيأهلوعترتىالثهكتاب،الثقلينفيكمتارك"إني:قالالنبي

طرقعدةمنورويالذهبيوصححهالحاكماخرجه!الحوضعلىلرداحتى

غيراللغةتعرفولا،نسلهالرجلبعترةالمقصوداللغةعلماءوقالى.مختلفةبالفاظ

سيصليالسلامعليهعيسىأن،شاملعلمالعترةعلمأنعلىوالدل!يل.هذا

البيت،أهلعلىعيالالفقهاءجميحوأن،الأحاديثفىوردكماالمهديخلف

فمن،بابهاوعليالعلممدينةأنا9:النبيقالى.عندهموأصلهإلاعلممنوها

بسندينالحاكموأخرجهالكبيرفيالطبراننأخرجهأالبابفليأتالعلمأراد

الحديث،ضعفالبعضأنإلاجابرعنوالأخرعباسابنعنأحدهماصحيحين

أهلعلماءأيديعلىوتتلمذإل!العلماءهنعالممنفما.أكدهالواقعولكن

كثيرابنذكرفلقدالزمانآخرالغالبينالمختارينجماعةيمثلالمهديانأما.البي!

دلالةالحديثإن"خليفةعشر"الاثنيحديثيتناولىوهو.النورسورةتفسيرفي

كانواذا)9؟؟(منهمالمهديإدقوقال.خليفةعشراثنيوجودمنبدلاأنهعلى

المراةونسلالجديدةأورشاليمبينالمشتركالرباطجعلواقدالكتاباهلعلماء

منزلفهي.الخروفامرأةأيضاتسمىالجديدةاورشاليمإن:دقألوا،الطهرأ

ينتهيالذيالطريقإننقولفإنناللأطهار)5(إكراهأالعروسسميتوقد.العروس

اللهيريدإنما):فيهتعالىقالالبيتأهلطريقوهوألا،المنتظربالمهدي

علمتحرسالظاهرةوبهذهأت!راوييركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهب

اثنا)يحرسهاالرؤياسفرفيكما،رجسكلومندنسكلمنالجديدةأورضاليم

."...هلاكاعشر

نعرفأنيمكنفهل،الكتابأهلمصادرمنوالقيادةالكعبهعرفناأنوبعد

أيضأ؟الكتاباهلمصادرمنالكعبةإليهتنتميالذيالديناسم

وقادته:عاصمتهعرفناالذيالديناسمعنالراثييقول

.النورسورةكثيرابنتفسير)911(

المستقبل.كشف)5(
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اسميعليهواكتب..إلهيمدينةواشم،إلهياسمعليهسأكتبأ

.)**(،..الجديد

إ()إبشوقإليهايتطلعإبراهيمكانالتيالمدينةهذه:التفسيرفىإقالوا!!

ذبابي!حجربهالذي،البيتفعند،إل!يهيتطلعإبراهيمكانهاإليكم12قلت!!

يكنولمناقشناهالذيالبيتذلك،ماءنبعبجانبهالذي،الشكلالمكعبالبيت

:ؤقالإبراهيموقف،هيكلأفيه

ربنا.المحرمبيتكعندزرعذك!غيربوادذريتيمنأسكنتإنيربنا)

لعلهمالثمراتمنوارزقهمإليهمتهويالناسهنأفئدةفاجعل.الصلاةليقيموا

ربنا))22؟(1آياتكعليهمينلوامنهمرسولافيهموابعثربنا!!يثسكرون)؟2"(

سبحانهربنااخبرناولقد!0)23لكمسلمةامةذريتناومنلكالمسلمينواجعلنا

الغيبعالمفيونحنسمانامنأولهوالسلامعليهإبراهيمأنالكريمكتابهفي

الأمينأنكتابهفيربناأخبرناولقدقبل)24؟(!منالمسلمينسمحمهو):فقال

للذينبإبراهيمالناسأولىإن)ب!براهيم)25!(الناسأولىهوهحمديف!الصادق

نبيلكلإإن:النبيوقال)126("المؤمنينولىواقهآمنواوالذينالنييوهذااتبعوه

.?3/2لرؤد1ا)**(

64وي!حلي/ئيالرا(021)

.37هيمبراإ(121)

912البقرة(20)2

128البقرة(1)23

.78لحجا(421)

أصمالتعملونلاإنحم.لهمالمسيحلقولبإبراهيمالناساولىليسوافاليهودالإنجيلبنص)125(

إبراهيم.يعبدكانمايعبدوالملأنهمبإبراهيمالناساولىليسواالنصارىأنكما،ابراهيم

.!()!إبراهيمبعدجاءوبول!س.بولسإلاالتثليثوضعوهل

6(JI \( V568عمران
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.)27؟("إبراهيماذوخليلأبيمنهموليوإنالنبيينهنولاة

لهايتطلعابراهيمكانالتيالمدينةإنهاقالواقدالكتابأهلكانإذا!ثم

يي!:النبيقولبعدشوققاي،بضوق

رسولافيهموابعثربنا.البيتهنالقواعديرفعوهوقال.إبراهيمدغوة)أنا

.)128(،هنهم

التيالأمةنبيأنهشوقفيإبراهيمإليهيتطلعكانالذيهومنعرفنافهل

عنهتحدثالذي،الصادقالأهينأهوأنه)بالمسلمين(قبلمنإبراهيمسماها

.المتداولالإنجيل

مدةهيمالننظرالدجالالمسيحدينهوالإسلامإنقالواللذيننقولثم

الرائي:يقولى؟العاصمةهذههلك

لأنشمسأوهصباحنورإلىيحتاجونفلا،ليلهناكيكونولن...أ

.)912(،000)الأبد(()إلىسيملكون)وهم(،عليهمينيرالإلهالرب

لاالذيالمشرقالأبديالنهاروأقبل.انتهىقدالليل:التفسيصفيقالوا

)131(.الأبدينأبدإلىسيملكون)013(وهمالصناعيةأوالمخلوقةالأنوارإلىيحتاج

.)132(الكراهةلهماذعبيدكافةان

الأب!.إلىوسيملكونالمسلمونهمالجديدةالعاصمةأهلامدها:قلت

الانتصارطرفأنهذافمعنى.هقتولونالكذابينوجميعوأتباعههوالدجمالوالمسج

71)كنزوالترمذيوالحاكمأحمدرواه(1)27 1 / 4 A).

.384/11()كنزسعدابن)128(

.5/22)912(الرؤدا

.6viصحنا/r(الرئ!يا1).

.466السابقلمصدر1)1'1(

.132صوش!لي/الرؤيا)132(قسير
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.وحدهالإسلام،الإسلامهعسكرهوالزهانآخر

عنضعيءكليحرفونالكتابأهلأنالكريمكتابهفيتعالىالهأخبرلقد

:الحرامالثهبيتهيالمسلمونإليهاسيتوجهالتيالعاصمةأنيعرفون،المسلمين

وجوهكمفولواكعتمماوحبثالحرامالمسجدشطروجهكفول...إ

عمابفافلالتهوماربهممنالحقأنهليعلمون.الكتابأونواالذينوانشطر.

i3)!يعملون r.)

هناليهايالنبيسيوجهتعالىاثهأنيعلموناليهودإق:كثيرابنقالى

وقال.و)عنادا()134(و)كفرا(أحسدأ(ذلك)يتكاتمون(الكتابأهلولكن)كتبهم(

عليكمللناسيكونلئلاشطر.وجوهكمفولواك!عمماوحيث...!:تعالى

.13()!حج!

الأمةهذهصفةمنأن)يعلمون(ف!نهمالكتابأهلبهيعني:كثيرابنقال

علىبهااحتجواربماصفتهامنذلكفقدواذإذا،الكعبةإلى)التوجه(

.36؟()المسلمين

الغيب:بطنفيوهييسمونهاكانوا

!!الجديدةأورشاليم

الرياحتنقلتهذكرك!إالفجرتنتظرينوأشطالمسلمينكعبةيا!طويلليل

أورشاليمياإ!النخيلىبينالظلالعالمفيمتسربلةوأنتالناسأسماععلى

أبرهةألفبل،وأبرهة،تفنىفالهياكل!إخاتمةلهليساسمايا!!المسلمين

.144)133(البقرة

.الما29كثيرابنئفسير)134(

.015البقرة)135(

.الما59كثيرابن)136(.تفسير
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الطليقاالهواءفوقتعلين،تعلينوأنت،يهبط

كتبفيجاءتكما!هحمدالصادقالأمينعاصمةأوصافهيهذهكانت

العهدفيمرةذكر-أولالصادقالأميناسمأنذكرناوكمااالكتابأهلىوتفاسير

هذايعنيفماذالاودكيه-،أهورهزهاكنيسةالىدعوةيبلغوهو.المتداولالجديد

الرهز؟

وعندها.إ()إالأرضعلىالمسعحعههراحلمنمرحلهآخرهىلاودكعهاق

!!بدعوتهالصادقالأهينجاء،الإنحرافوبعد!!الحقعنالمسيحيةتنحرف

لاودكيه:حالةعنالكتابأهلعلماءيقولى

أفىواراخرهوالدوروهذاالزهان)137(آخرعامةللكنيسةالممثلةهيلاودكيهأ

لبولسكانولاودكيهبالارتداد)913(الدورهذاوسينتهي)138(الأرضعلىالكنيسة

حالةفيالوضوحكلواضحةاللاودكيهسمات)إ()014(وان)إ(بهاالأكبرالاهتمام

أقصىهيالأخيرعهدهافيالمسيحيةحالةف!ن،(وبالجملة)141الحاليةالمسيحية

.)42؟(،الانحلالحالات

الرؤياسفرتنبافبماذا،بولسبهاهتمالذيالدينحالةهيهذهكانتف!ذا

؟!محمدالصاثقالأمينسيقولهبالذي

الصادقالأهيناسمهنبيأهناكبأنالرؤياسفرلهمقاللقد!إونتعجبلنقرأ

:المرتدةلكنيستكمويقولسياتي

.31صصايغ/الأممكلمشتهى)137(

.601صحنا/الرؤيايمسير)138(

.701السابقالمصدر)913(

.46وش!لي/الرؤياتفسير(041)

.411حنا/الرؤياقسير(141)

2(fا)311السابقالمصدر.
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يعوزنيولااغتنيتفقد!غنيأنا)143(تقول)فمي(منسألفظك...أ

إليكنصيحتي.عويان،أعمى،فقير،باثس،شقيأنكتعلملاولكنك!شيء

فتسترترتديها،بيضاءوثيابا،حقافتغتني،النارصفته،نقيا،ذهبأمنيتشتريأن

(.l)000،44البصرإليهمافيدود،عينيكلشفاءكجلأ،المعيبعريك

التفسير:فيقالوا

إثه.لاودكيهكنيسةإلى)السيد(رسالةفيالانتباهيستحقالذيالأهر1000

مسؤوليتهواحهدكلعلىيلقيوبهذاإ()إالأفرادإلىبهاهتوجهأرسالتهاختتم

؟.،..إ)146(اللسمع(!أذنانلههنكلإلىتوجهلقد!)145(!الشخصية

معجزتهأنهذافمعنى،فمهعلىيعتمدالصادقالأهينكانإذا:قلت

الثهأيدالتيالمنظورةالمعجزاتمنأياوالسماءهنهوائدإنزالوليست!إكلام

..!الصادقالأهينفيتحققوهذارسلهبهاتعالى

عمرافيكملبثتفقد،بهأدراكمولا،عليكمتلوتههااطهشاءلوقل...إ

،)147(000تعقلونأنلاقبلههن

وهشيئتهذلكفيلياللةإذنعنبهجئتكمإنماهذاأي:كثيرابنقال

عنعاجزونأنكمافتريتهولاعنديمنأتقولهلستأنيعلىوالدل!يل،طرادته

عزالثهبعثنيحينإلىبينكمنشاتهنذ)وأهانتي()صدقي(تعلمونوأنكمهعارضته

(ILA)(...شيئاعليئتنتقدونلاوجل

الكريم.القرآنالىاشارة14()3

.3/17،18ادؤلا(441)

.34صالأممكلمنتهى)145(

.35حنا/5الرئدفس!ر1()46

516يونس)147(

.041/2صالتفسيرفيكثيرابن)148(
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مسؤوليتهفردكلعلىوألقىهباشرةالأفرادإلىبرسالتهتوجهبأنهالقولىأما

انفسهميعتبرونالذينوالرهبانالقساوسةوضعهاالتيالحواجزمتخطيا،الشخصية

..-لجحالصمادقالأمينفيتحققايضافهذاعبادهوبيناثهبينالواسطةانهم

أل!.وب!ينكمبينناسواءكلمةإلىتعالوا.الكتابأهلياقل...)

فإن.الهدونمناربابابعضأبعضنايتخذولا.شيئابهنشركولا.اللهإلانعبد

.)914(!...مسلمونبأنااشهدوا.!ولوا.تولوا

واسطةكلضربنداء!سمعهمنكلعلىحجتهقامت!-!نداءإنه

مسؤوليتهتحملفلقدهذابعدتولىفمن،مقتلفيالناسربوبينالناسبيق

الرؤيا؟سفربهتنباماذلكأليس.وعلا)015(جلاللةأهامالشخصية

التفسير:فيقالواثم

لمإنبعيدايقذفهموسوف1(بهم)1صلتهعدمسيعلنالصادقالأمينانأ

.يتوبوا)152(،

فموهواالذينبالمرتدينصلتهعدمفعلاأعلن-!حرالصادقالأمينإن:قلت

قرآنأ:هذافيتعالىالثهوأنزل.يتوبوالمإذا،السلامعليهعيسىأخاه

أولياءبعضهمأولياءوالنصارىاليهودشخذوالا.آهنواالذينأيهايا...)

الرؤيا؟سفربهلنباماذلك")153(ألعس...هنهمفإنهمنكمل!ولهموهن.بعض

التفس!ير:فيقالواثم

نأوعريانوأعمىفقيرأش!هنياعليك)أشير:سيقولالصادقالأمينإن

.64عمرانل+()914

.44الروم"كفر.فعلبكفرمنأ:تعالىقولهفيوذلك015()

.211صحنا/الرؤيا(1ه)1

.48وس!لي/الرنجيا()152

.10الماثدة(1ه33
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.)154(فيهغسنلاالذيالحقيقيالحيالإيمانثمن،وبدونمجاناهنيتشتري

هطهرةصحففيالحقيقيبالإيمانجاء،ثطالصادقالأمينإن:تلت

تعالى:إ()155(فقالى)!الأنشادنشيدمثلفيهاليس

الذينتفرقوما.قيمةكتبفيها.مطهرةصحفايتلواقهمنرسولى...)

لهمخلصيناقهليعبدواإلأامرواوما.الببنةجاءتهممابعدمنإلاالكتابأوتو

.لهـ1561(...حنفاءالدين

التفسير:قالوافيثم

فتغتني،النارصفته،نقيأذهباهنيتشتريأنإليكنصيحتيأ:سيقولإنه

فيعود،)157(عينيكلشفاءوكحلا،المعيبعريكفتسترترتديهابيضاءوثيابا.حقأ

.1581(0000البصرإليهما

منهيسمعوابأنالنصسارىطالبإنه!!هذاالصادقالأمينقاللقد:قلت

انها!المعيبعريهمستسترالتيالوحيدةهيالحقيقةوهذه!إكالذهبنقيةحقيقة

تعالى:يقولبرلسضعهاأكذوبةأكبرعنالنقابتكشف

كنلهقالىثم.ترابمنخلقه.ادمكمثلاقهعندعيسىمثلإن...ة

ف!نماأمراقضىإذا!سبحانهولدهنيتخذأندنهكانما...ة)915(1..فيكون

.)016((فيكونكنلهيقول

A.4وس!ليلمالرؤدا)154(

وصفمنفيهلما،الفسقي)الغناءالغربفيالعلماءعليهأطلقالقديمالعهدفيسفرهو)155(

.والنهودوالعيونوالخدودللقدود

.ه-4--23البينة°1{6)

.(للعين)مرهممعتمد.ترجمةفيوش!ل!قال157()

.3/18الرنجما(158)

.95عمرانال)915(

.35مريم(016)

I v i
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منهياخذوابأنالنصارىيطالصادقالأهينوطالب!!كالذهبنقيةحقيقة

اها!يشاهدوهلمحدثحقيقةويتبينوا،البصرإليهمافيعود.عيونهميشفيمرهمأ

فجاء.إليهالمسيحنعالىاللةرفععندهاشرعلىوكانوانياهاكانواآبائهملكون

...الخدثبحقيقةئ!النبي

وما.افهرسولىهربمابنعبسىالمسبحقنلنااناوقولهم...ة

بهلهمما.منهشكلفيفيهاختلفواالذين.وانلهمث!بهولكنصلبو.وما.قتلو.

.)61؟(،000إلبهافهرفمهبل.يقبناتنلو.وما.الظنأتب!حالاعلممن

يعذبأنسبحانهكانفما.الةعدلإنه؟الرؤياسفربهتنبأماهذاأليس

المسيحرفععندنائمينكانواالذينفالأوائل.الحجةعليهيقيمأنبعدالا.أحدا

قالهبماقال!تالتيالمشبهينطائفةعليهمالحجةكانتأه(سفرعلىكانواأو

أنبأهمالذيالصالقالأمينعليهمالحجةفكانتالأواخرأها0)162(الإسلام

!!سبحانهاثهعدلا!عدل!!أيديهمبينالذيالرؤياسفربهاتنبأبحقيقة

قالىوهؤلاءوأنصتاستمع!!فليسمعأذنانلههنالرؤيالهقالتالذيإن

الحق:فيهم

واذا.يستكبرونلاوأنهم.ورهبافاقسيسينمنهمبأنذلك...)

منعرنوامما.الدمعمننفيضأعينهمنرى.الرسولإلىأنزلما)سمعوا(

.)163(،000الشاهدينمعفحتبناآمناربنايقولون.الحق

وأ)كتابه(لهقالكمايستمعولم.بالإثمالعزةوأخذتهإ!استكبرالذياما

تعالى:فيهايقولأخرىمنزلةلهفإن.لصاحبهالسويالعقليقولكما

.)161(النساء157/158

الرفع.عمليةيشاهدوالمالذيناي)5(

البحث.هذافيراسلبتراندذكرهماراجع()162

.83-82المائدة(1)63
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.مستكبرايصرثم.عليهنتلىاقهآياتيسمعأثيمأفاكلكلويل...)

.)164(!...أليمبعذابفبشره.يسمعهالمكأن

:المفسرونقالى؟لاودكيهآمنتفهل!!الصادقالأهينجاءلقدنعم

)166(والقوةبالغنىتفتخرإنهاجدأ)165(0ومتكبرة.جداعنيفةلاودكيه...أ

بكيفيةظهرتقدمختفيةكانتالتيوالارتدادالكفرروحإننقولحزنوبكل

نا)167(اللاهوتأساتذةأنفسهميسمونهنوإلىالمنابرإلىووصلت.بارزة

ماأكثرماإذ،الحاليةالكنيسةحالةفيالوضوحكلواضحة"اللاودكيهسمات

لتشييدضخمةبرامجمنلهاولا.الماديوالغنىالعقليةبالثقافةتتباهى

فيفلسفةمنلهمتوفروما،خدامهاثقافةفيغثيةالكنيسةتكودنوقد...المباني

فيالموسيقىلتدريسخادميوجد،المثقفالخادموبجانب،اللاهرتعلم

.،...(IIA)الروحيللفقريا،آه،ولكن،العصريةالكنائس

بالغنىيفتخروجلسأصرمنوهناك،استمعأنبعدامنمنهناكإذن

!!والعالمافريقيافيالمسلمينفقراءعلىالتبشيريةالبلطجةومارس،والقوة

!إللة1يانبي

!إيقروونكوهملسنين1آلافمن

.8-7الجاثية(461)

.62حنا/ؤيالراتفسير(561)

84لسابقالمصدرا(661)

.35لسابقاالمصدر(6711

ولكنهميدرفونلاودكيهفيالجميعلأنإلاياليلاالروحيوالفقر114السابىالمصدر)168(

فريقأوإنأبناءهميعرفسنكمايعرفونهالكتابآتيناهم)الذينتعالىلقولهالحقيكتمون

.45Iالبقرة!يعلمونوهمالحقليكتمونمنهم
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!!لسنين1آلافهن

بهخرجتلذي1لفجر1أجملوهاإ!ليلهتنيركتلذي1لمساء11جملفط

ترقبوظلتخها1كو1ندثرت1لعتي1لعيون1تلك.لعيودأ1آلافهنهشهدعلى

!إ1هانفيلعبور1لهايتسعقحعى،1قبوتر

فيهرةأولالصادقالأميناسمفيهاجاءالتيالأولىالمرةهيهذهكانت

وشعب،جديدوكتابجديدةوعاصمةجديدةدعوةإلىإشارة،المتداولالإنجيل

جديد.

مصارعةعند).(!إالزماناخراحداثفيولكن!أخرىهرةجاءثم

أها!!أذنانلههنكلإلىهرةأولالصادقالأمينتحدثلقد.الدخالالمسيح

منبعصاالناسوشموقإ!الدمهنجلبابوعليه،جوادأيركبجاء.هرةاخرفي

ظلماهلئتأنبعدوعدلاقسطأالأرضليملأ،الجبابرةبرؤوسويطيح،حديد

.)916(!!المنتظرالمهديإلىيشيرالثانيةالمرةفيالاسمكانلقد.وجورأ

؟والأخيرةالثانيةللمرة؟الاسموردفكيف

:المتداولالجديدالعهدفيالرائيقال

يقضيالذى"الصادق"الأمينراكبهيسمىابيضبحصانوإذا...إ

.(؟V)000،0بالعدلىويحارب

هي:جمع!رالنبيحددهاكماالإسلامفيالمنتظرالمهديمهمةانذكرناوكما

ولزملمجيدالنبيبهوبشرالمنتظرالمهديمحمدالصادقالأمينهوالزمانآخريجيءالذي5()

...الالتباسفيالقارىءيقعلاحتىهناالتنويه

عنهالكلامفيولناخددهالتيالأحاديثعنتحدثئاولقد-!بي!النبياسمعلىاسمهالذي)916(

البدث.هذااهتدادعلىعودة

(.1 V)21/91الرؤيا.
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.)171(،005وجوراظلمأهلئتكما،وعدلاقسطاالأرضيملأ..."

عملياتهخلالأخرىأماكنفيالمنتظرالمهديإلىالرؤياسفرأضارثم

الفارس،الخروف،الحملمثلاخرىبصفاتاسمهتغطيةبعدولكن.ا!ربية

الرائي:يقولفمثلا

.00)172(000!!صهيونجبلعلىواقفاحملارأيتثم...أ

القدسإلىيشيرصهيونوجبلالمنتظرالمهديإلىيشيرهنافالحمل

المنتظرالمهديانالإسلاموهصادرا!تاباهلمصادرجميعفيوالمعروف

مرةالرؤياسفريشيرثم.القدسممرهاالدجالالمسيحقتالعندقيادتهستكون

:الفارسباسمالمهديإلىأخرى

.)173(،000الباقينجميعالفارسفمهنالخارجالسيفوقتل...أ

يطيحسيفيدهفييحملالذيالمنتظرالمهدييعودعلىايضأهنافالفارس

عقوللهخضعتالذيتعالىالثهكتابهو،سيفأيضأفمهوفي.الجبابرةبأعناق

فيغايةأخرىمعالمهناككانتولكنالاسمهعالمهيهذهكانت.والإنسالجن

الأهمية!

الرؤيا:سفرفيالرائييقول

واربعونوأربعةهئهومعه.صهيونجبلعلىواقفاحملارايتثم...أ

الحديث.تخريجسبق)171(

.41/2الرؤدا()172

73(o)92الرؤيا 0 / j.

هوالإسمبهذاالمقصودانمنهيفهم.مبهمأتفسيرأالكتاباهللفسرهاالنصوصبعض)،(

نقولولكن.المعالمهذهامتدادعلىذكرناكماللحق!قةمخالفأوهذا!السلامعل!هعيسى

نأمنكيمفالمطلوب.اللههوعندكموعسىالسلامعل!هع!سىعلىلعوداعحبرناهإذالهم

...كاملاالأسرةاسمفمطلوبأبللإلهظهرفإذا!!الإلهوالدأي؟ابيهاسممالناتقولوا
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.0741؟(000)أبيه"واسم""اسمهجباههمعلىكتب،ألفأ

.).(..:التفسيرفيقالوا

هذا؟يف!النبياسميوافقالذيالاسمعلىهناالتعتيمتمهل:قلت

هحنمل!

آخر:هوضعفيالرائييقولثم

.E!(751اأهوالاأحديعرفهلااسمجبهتهعلىكتبوقد...أ

.(IVA)!إهعلنجمراسمإلىهنايشار:التفسيرفىقالوا

علىكفولكنهإ!جبهتهعلىيكتبلمإذامعلنغيريكون:قلت

عنالا!احعدماقدرإنني،الحقيقةفيإ!أيضأولقرأوهالجميعليراه!!الجبهة

نادرةالمسيحزهنالعقيدةدونتالتيالأصوللأن،بالذاتالنصهذافيالاسم

الاسمهذاأنإلىيميلالباحثولكن)177(الكنيسةتاريخذكركمامثهاالكثيرلضياع

الاالهلاأيكونأنربماالرؤياقالتكماالمنتظرالمهديغيرأحديعرفهلاالذي

..(الثه

هوالواقعولكنالتخمين،أمصدرهليسهذاميليفيإليهذهبتوما

وإننى.الجنودويقود،سيفوبيده،جوادراكبوالمهديجاءفالنص.مصدره

التيخوذاتهمعلىيكتبونإنهم.الجوهذامثلفيالمسلمينعواطفأعرف

إسلاماه""واشلشعارا!وأسلحتهمسيارالهموعلى+رؤوسهمعلىيضعونها

الأخيرالشعارأنواعتقد.اللة،إلاإلهالااكبر""افه(الشهادةاو"النصر)واقدساه"

المسيحنصبعصرفيجاءتقديرأقلعلىلأنه،الرؤياسفريقصدهالذيهو

(47l)41/2ؤيالرا.

91/)3ؤيالرا(571)

.804حنالمالرؤياتفسير)176(

17(V)السابق8المصدر

I y i



ليقاتلالشعارهذاالمنتظرالمهديفكتب.الثهدونمنيعبدإلهأفعهنفسهالدخال

الرائي:قالوكما!!عليهويموتونتحتهالجود

غضبفورةفيويدوسهمحديدمنبعصاويحكمهمالأهمبهيضرب...أ

.()178(000شيءكلعلىالقديرالثه

الجديدالعهدفيجاءتكماالمنتظرالمهديا.سمهعالمهيهذهكانت

التالي:النحوعلىجاءتفلقدرجالهصفهأما.المتداول

بينهنشزاؤهمتموقدأطهار)917(لأنهمالنساءهعأنفسهمينجسوالم...أ

.،...)018(الناس

النجاسهأنمنالرغمعلىأنفسهملنجسوالموهم،هعروفهوممدمالهوالزنا

تموهم،بالطهارةأهر،بهذااهركتابهملأنوذلك،وراياتأعلاملهاحولهم

ماركسأو،بولسيشترهملم!إالثههواشتراهمالذيلأنالناسبينمنشراؤهم

فرصةهنتهزينالمسلمينظهورعلىللسباعالولائمإقامةعلىتعملجمجمةأواي

ولكن!!الإنسانبنيمنسندفيهلهمليسصرفييعيشونالمسلمينأن

المهديرجالىاشترىتعالىوالله!الزهانكأولىيكونالزمانواخر!!دولالأيام

المنتظر:

لهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنينهناشترىالتهإن...ة

.W(4)18...الجنة

الرؤيا:قالتكماايضأصفاتهمومن

91/51لرؤد1ا(1)78

(97O)41/4لرؤياا.

.هياا4الرؤد1(81.)

(18I)111التوية
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.)182(،000فيهمعيبولا...بالكذبافواههمتنطقولم...أ

كذلكولأنهم،حيالهمدستورالكريمالقرانإن؟بالكذبينطقونفكيف-

هخلوقأيعبداوهواهالمخلوقيعبدأن،العيبكل،العيبإن.فيهمعيبفلا

!إه!ثله

الرؤيا:قالتكماصفاتهمومن

حتىعليهمعزيزةحيالهمتكنولم...المختارونالمدعوونهم...أ

(+83l)(000ماتواإنهم

فيهم:قالىتعالىاللهلأن،نعم،المختاراللةشعبهم-

المنكرعنوتنهونبالمعروفتامرونللناسأخرجتأمةخيرأإكععم

.18()،؟)184(...بالهوتؤصن

من،الدخالالمسيحيومالىبدريومهن،عليهمعزيزةتكنلموحياتهم

..وانتظاروفركربينحركتهمدائرةكانتلذلك،نبيلوهدفأسمىغايةأجل

قضىمنفمنهم.عليهاقهعاهدواماصدقوارجالالمؤمنينمن...!

"1861(نبدبلابدلواومابت!ظرمنومنهمنحبه

فلحساب؟الرؤياسفرفيجاءتكماالزماناخررجالصفاتهذهاليست

.41/5الرؤيا(18)2

.71/41،21/21الرؤد1(1)83

4(IAعن)أخرجتأمهخبركننمأ:الآلههذهفرأالخطاببنعمرأنلناذكر:دالفحاده

فييهاا*فليؤدضرط.الأمةتلكممنيكونسر.أنمنالناصأيهايا:قالثم"للناس

الإسلامغيرمعسكرمعنفسهصهرومنالآيةبقيةهوالثهوشرط2(لم37لآ)كتزبريرابنرواه

...فيهنفاقلاالذيالإ!ممعسكرهناكيكونالزمانوآخر.الخيريةفقد

(85I)0115عمرانال

.23الأحزاب)186(

Irl



هنلحساب؟الدخالالمسيحألباعبأنهمالكتابأهلعلماءبعضاتهمهمهن

أفواههم.منخرج،كلمةكبرت؟الدجالالمسيخهوالمسلميننيإنقالوا

منهناككانإذاولكن،الأكاذبفروجوا،العدالةهأتماستغلواقدإنهم

يجلسالذيبانيعتقدهنأيضاهناكفإن،السقوطعصريعيمشمنالمسلمين

وردتكماالصادقالأهينسيرةتتبعتلقدإ!السقوطيخافلاالأرضعلى

نأالنصرانيةعلماءهناحدادعىواذا.المتداولىالجديدالعهدفي

هذاإنببساطة،لهنقول،السلامعليهعيسىهوالصادقالأهين

ضحيتهذهبالذيالفداءلأنأساسها)187(،هنالمسيحيةيهدمأنكفيلالادعاء

(AVلأن)نأ،هذاوخلاصة.والفداءالصلبطريىفييمتدالمسيحيةللعقيدةالفقريالعمودا

عنتكفيرأصلبهوكان،المسيحفجاءضروريأتكفيرهاكانالزمانأولالجنةفيآدمخطيئة

وصاقوهقيدوهأقالواكماالزمانأولصلبفالذي.والرحمةالعدلتحققوبهذاالبشرخطايا

الحاكميجبلميسوعلكنأ0بالكلامحتىنفسهعنيدافعولم27/2متى،الحاكمإلى

انقادفىدوراللسيفيكونأنورفض27/14متى،كثيراالحماكمتعجبحتىبكلمة

يوحنا،غمد.إيىالسيفأعدأ:لهقالبسيفهالمسيحعنيدافعأنأتباعهأحدأرادفعندما

وكانأ27/32متى،الصلبالىيسوقونهالجنودكانأنهايتهطريقفيسارثم18/11

.27/93متى،دشتمونهالمارة

ويجطم،الدماءفىويخوض،يضرب.الزماناخرياتيكيف.الزبانأولهذافعلهكانمن

؟الختاممعالبدءيستقيمفهل.هذافعلفإذا؟اعلامهموشكسالدجاجلة

يقبلمنلكلالنقاءوبداية،الخلاصأصاسهوالنصارىنظرفيالصلبحادث.كاناذا

سحاسا!فرضمنالصلببعدحدثالذىالظلممعهذالس!م!مفهل.مخلصأالمسعح

نأذلكمعنىف!ن.هذاليهدمالمسيحجاءف!ذا.الإلحادونشرالشعوبواسترقاقللتجويع

هذاالتقديروسوء!إالأولمجيئهفيللاحداثتقديرهلسوءهوللمسيحالذاتيالمجيء

!!المسبغحولالنصارىوضعهاهالاتسبمس

.الزمانآخرمعهسيتعاملوالمسيح.امتدادلهوالالحادالإجراموكانالمعاصيكانتف!ذا

؟؟!الزمانأولوجههفيوبصقوا!وضرب!أهين؟حكمةولأي؟منأجلومن؟فلماذا

.السلامعل!يهعيسىكيرهوالصالقفالأمينلهذا

فهل=لمه(ثهومالقيصرلميصرأما(أعداءكم)أحبواهوسارواعليهالذيالنصارىمنهجان
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وهذهأنيابلأصحابهاالزهانآخرالمعاصيلأنسدىذهب.الزمانأولالمصلوب

ويقلميقوههاالذيولكن)188(الصليبعلىجديدةفضيحةمعهاتستقيملاالأنياب

غيرهم.مهمةلاالمسلمينههمةهيوهذه،وجياد،وسيف،ساعدأظافرها

صنعتهالذيالخزفإناءفيللمسلمينتشيرالتيالمعالمعنبحثناوبعد

همالمسلمينبأنالقائلةالدعوىعلىالستاريسدلأنللباثبدلا.النصارى

!!الكذابالنبياتباع

أهلوأسقطهالزمانآخرياتيالذىالدخالالمسيحأوالكذابالنبيهوفمن

متب!اعدتيننقطتينبينطريقاقصرإنالمتخصصونيقولى؟المسلمينعلىالكتاب

نفسها.الجريمةهيللجريمةطريقاقصرإناخرونويقول.المستقيمالخطهو

)وش!ووبالعدلى(ويحاربلمضى)الذىالزمانآخرالصاثىالأم!نمنهجمعهذالس!محم=

الكبرببحيرة)فيوالكذابينالدجالينمنقيصرأشباهويطرححديد(منبعصاالناس

لأحكامخاضعألقيصروماذصرإنتقولقاعدةالزمانآخرولرسي91/21الرذيا(المتقدة

طيلةالنصارىبهاآمنهامةسياسيةقاعدةلهدمتعيسىهوالصادقالأمينكانفاذا.الثه

حياتهم.

عصا،ولاأحذيةولاثوبينولازادأترحالهفيالمسيحيياخذلاأنالمسيحتعاليممنإن

ويركبون،سيوفأالقدسالىترحالهمفييحملونرجالىمعهذايستقيمفهل0101/متى

الزماناولالعصاحرمفلماذاالصادقالأمينهوالمسيحف!ذاكان91/14/21،.الرؤياجيادأأ

؟الزماناخربالسيفوسمح

الذيرجالهوأين،الصاثقالأمينهوكانإذاأعيسىعليهاسيأتيالتي)المكعبة(أينثم

للمصلوبيوجدلا؟المسيح)نجيلوأين؟السجوداثرمنجبا!معلىبعلامةائهميزهم

وأجراصها.المسيحبهايأمرلموكنيستهمإ(إ)مكعبةعندهمليسأتباعهلأن!شءهذامن

لهذا؟الصالقالأمينهويكرنفكيفإ!المسيحيقرأهالموأناجيلهمإ!المسيحيسمعهالم

المهدىهوالزمانآخرالصالووالأم!ن!اثهرسولهوالزهانأولالصاثوالأم!نكانكله

أهلمصادربهااعترفتالمعاركوهذ.اثهكتابفيفقههالهامعاركسخوضالذيالمنتظر

.الكتاب

.الأديانعلمجنيبرأستاذشارل.دأطلقهاتسميةهيالصلبفضيحة
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التيالمصادرإن!الكذابالنبيعننبحثونحنبهانأخذأنبدلاالآراءوهذه

يقفأنبدلاقبرهفعند.عليهستدلناالتيهيالكذابالنبيفهايةعنتحدثت

اطرافعنالرؤياسفريتحدثالزماناخرهعركةففي.هنهالأرضطهرالذي

:فيقولالنزاع

هذاليحاربوااحتشدواقد،وجيوشهمالأرضوملوكالوح!شورأيت...أ

.)98؟(،000وجيشه(الصادق)الأمينالفارس

كلوجيوشهم،الأرضوملوك(الدخالالمسيح)وحسنالنزاع-فاطراف

وجودولا.وجيشهالمثتظحأالمهدىالفارسلمقاتلةاجتمعواواحدةحزهةهؤلاء

يقولكمانهايتهاكانت.المعاركاشتعلتوعندما.الكذاببالنبييسمىلمن

الرائي:

.)091((الدخالالمسيحالنبيوعلىالوحشعلىفقبض...أ

طرحأعليهماالقبضوبعدالدخالىالمسيحالنبياسمفجأةظهر-هنا

.)191(،الناربحيرةفيحياكلاهما

قذفالذيفمنالنارفيبهماقذفالكذابوالنبىالدخالفالمسيحإذن-

الرؤيا:سفريقول؟بهما

وشبعتالباقينجميع)المهدي(الفارسفممنالخارجالسيفوقتل...أ

.)291(،000لحومهمهنالطيور

ظهرتالقبروعند()المهدىالأهينإالصادقغيريتبعهولمالكذبةهاتتإذن-

91/91الرؤد1(981)

.91/02ئياالر(091)

92لرؤد1ا(191) 1 / I.

.91/12لرؤد1ا(291)
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الإسلامي؟الفارسيديعلىنهايتهكاذتالذيالكذابالنبيهوفمن!!البراءة

التفسير:فيقالوا

اخرونوقال.)391(البابا(الكاثوليكيأهوالكذابالنبيإنالبعضقالى...أ

وإنأورضاليم)491(فيوكرسيهفلسطينأرضفىيعيشيهوديأيكونأنيجبإنه

الدخالللمسيحخادمينسيكونانأورشاليمفيالكذابوالنيرومافيالسياسيالحاكم

)دان(سبطهنيأتيالكذابالنبيأنالتلمودفىاليهودوعندمعه)591(وهتحالفين

.(..lV(.)1"الطريقعلىحبهدانهن"يكونهكتوبلأنه

يعملونفهملذا،القدسأورشاليمفيالهيكلمقرهسيكوناليهودنبيولأن

شراءوعرضأخرىتارةأسفلهالحفرياتوإجراءتارةالأقصىالمسجدحرقعلى

.791()أميركاماسونبواسطةأرضه

391(

491(

591(

691(

791(

.341،04صايرنسايد/دانيالتفسير(

والمستقبلالماضيكتابهفيصبريإبراهيمالأستاذرأيوهو،134صالسابق(المصدر

.403صالرؤياتفسيرفيحناالأستاذبهوقال،46ع!

.212صحنا/الرؤيا(تفسير

.358حنا/دانيالتفسير(

الماسونيةقدماءمحفلفىالعضوانمورفيأوديوزميلهسريغرايديالماسونيان(وجه

المسجدعليهايقامالتيالأرضلشراءالمدسأمين.الخطيبروحيالسيدإلىرسالةالأحرار

الوثيقة:الرسالةهذهفيجاءوهمادولارمليونمائةمقابلالأقصى

يعيدواأنيحبونأميركافىجماعةأرأسالماسونيةالحركةفيوعضوكمسيحيإنني...

الماسونيالمحفلكانسليمانهيكلأنتدركونوأنتم...جديدمنسليمانهيكلبناء

المكانفيأقيممسجدكموأن...المسيحبعد07عامدمرالهيكلولكن..الأصلي

...القرونعبرالصخرةهذهحميتمقدإسماعيلأبناءالعربأنتمأنكمأعرفوإنني..ذاته

استعدادوعلى.(..أميركافيدولارمليون502نجمعسوف؟!الربإلىالشكرفلنقدم

.43صحمادةحسين/ماسونيةشهادات!!أكبرمبلغلدفع

Iro



لأنالدخالىالمسيحهوليسبالقدسالهيكلفيسيجل!سالذياليهودونبي

...القدسدخولىعليهمحرمالدجالالمسيح

أ!وبعد

أنيمكنالتي،الوحيدةهي،الكذابالنبيعنتحدشظالتيالمصادرف!ن

.الكذابالنبيهذاعنجذورهاوفيأصولهافييبحث

خطراكانفربما)891(.والتاريخ،النصوصفيجيداوليدققواةعنهفليبحثوا

عنلهمفيبحثوا،مستقبلأخطراكانوربماالعلاجعلىفيعملواجذورلهماضيا

11حصينمأوى

ينظرواأناتهموهمالذينوعلى،الاتهامبهذالهمشأنفلاالمسلمونأما

جاءفقدصفوفهاداخلوالدجالينالكذبةالأنبياءلدخولتاريخهاعبرتعرضتالكنيسةأن)891(ثبت

:المتداولالجديدالعهدفي

الذينأولئكادعاءاتفحصفيدققتوإنك.الأشراراحتمالىتستطيعلاأنكواعلم..-)

.2لم3رؤيا(...دجالونأنهملكفتبين.برسلهمومارسلأنهميزعمون

لبولسصديقاك!اندجالنبيالرؤياسفربهمتنبأالذيالدجالينهؤلاءمن-وكان

اسمهصديقالحاكملهذاوكانبولسالحاكمبصديقهالدجالالنبيواجتمع.قبرصحاكم

هذاوجاء،وضاؤول.والحاكم.الدجالالنبيأالثلاثةاجتمعمساءوذات)شاؤول(

وكان.باريعشوعاصمهدجالانبيأيهوديأصاحرأقابلاوهناك..أ.النصهذافيالاجتماع

(...وشاؤولبرنابافاستدعى.ذكياالحاكموكان.قبرصحاكمبولسسرجوسمنمقربأ

اسمهضاؤولغير.الساحو)واليهودي()الذكي(الحاكمهعكانتالتيالزيارةهذهوبعد

العلاقةأما0(00إ!بولساسمهصارقدشاؤولأما..).وبركةتيمناالحاكمباسموتسمى

مشاجرةوبرنابا(بولسبين)ايبينهمافوقعت..أ.اف!تهتفقدوبرنابابولسبينكاتالتي

.المشاجرةأسبابهيماتقللمالمصادرولكن،الآخرعنأحدهماانفصلحتى،حادة

أصبحعندما.الدجالالمسيحاليهرديوصديقهقبرصبحاكمالمطافانتهىأينتذكرولم

رسائلهودون93/15(،9/13الرسل)اعمال؟للمسيحيةالهرميالتدرجرأسعلىبولى

...التاريخامتدادعلىالمسيحيونبهاالتزمالتي
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المتداولةكتبهمذكرتكماالزمانآخرالمسلمونانتصركيفليروا،النصوصفي

ينسبوها.أنيستطيعونلا،بطولة،كعبهمسطورعلىأنليفخرواالأقلعلى

!إفخرذاتهحدفيوهذا!كتبهمفيتكونأنبهموكفى

النصر:أسبابعنالرائييقولى

شهدواالتيوبالكلمة.الحملبدمعليهانضرواقدإ!وهم...أ

.)99؟(،000لها

ب!قدامهمالدجالالمسيحوعلىأعدائهمعلىانتصرواالمسلمونأيوهم

لها!اشهدواالتىالتوحيدكلمةسبيلفيالشهادةعلى

!إوبعد

لهلاوجودلذي1لقضاة1ياقاضي

!إلأهر1هافيكل1هذ

لذي1هوعشبأي:ليفقلإ!لقضية11قأورفيلبحث1هنلأن1ولاجدوى

إفمانإuياتلر1وإلىحولكهنلإعلاأ1إلىتنظروأنتترتعدلا؟لعين1يشفي

!إيسيرةبرياحتنقشحلغيوأ1

يفيمىلذي1لسماء1رببورك:وقلإ!يؤدى1نيجب1هذكلإن،فقل

!إلعدلى11هذبكل

الخزافينومن!إفاشلأنفسههويصبحص!نع.وعاءفييفشلالذيالخزافان

قلتفإن.الوعاءوبينبينكحائلافيقف.الوعاءفيالخطأموقعالىترشدههن

(99O)2لرؤداl11لم.
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!إبرأسهيعيشالإنسانإن:له

لك:قال

!!يكفيهلاوالقلب!تكفيهلاالرأسإن

138

http://al-maktabeh.com



1ا\ظ1!:

البا!!يحالىت!ث!كأ

تشويههوعملواعلىأخبارهعلىعتموا.الحقهوالإسلامأنعرفواأنوبعد

لولموأنه.اللهقدرتلغيلنالمذابحأنيعلمونوهملأتبماعهالمذابحوأقاهوا

عروشهمستنهارالحفنةهذهأيديفعلى"ضةسوىالمسلمينمنيتبقى

حقيقةهذه!!انتظركلمةمعنىيعرفلاالجديدالقادملأنرؤوسهموستتدخرج

:قالبراونلورانسأقرها

وابيابانباليهوديخوفونناكانوامختلفةبشعوبيخوفونناقادتناكان..أ

أماحلفاءالشيوعيونوالبلاشفةاصدقاءهماليهودانلناتبينلكنهالبلشفيوالخطر

الخطروجدنالكننا.بمقاومتهمتتكفلكئيرةديمقراطيةدولاهناكف!ناليابانيون

.ة!(،..الإسلامفيموجوداعليناالحقيقي

الدولبينخلافكأيتكنلمهعهالخلافاتفإنالخطرهوالاسلامولأن

.2(روستوأيوجينقالىكماهعهالخلافولكنوالشعوب

9.3أسد/الطرقمفترقفيالإسلام)1(

لثؤونجونسنالأميركيالرئيسومستشارالأميركيةالخارجيةوزارةفيالتخطيطقسمرثيسهو)2(

.6791عامحئىالأوسطالرق

i ri



.0031(0المسيحيةوالحضارةالإسلاميةالحضارةبينخلافاتهيبل..أ

إقامةانهنانقررأنفينبغيوحضارةحضارةبينمواجهةهيالمواجهةولأن

ضرورةعلىتنصلمالأناجيللأنوذلك.النصارىشأنهنليسهسيحيةحضارة

بعدفيماالأجيالعليهاتستندحضارةتلدأوماحضارةعلىتستندنصرانيةدولةإقاهة

:النصوصهذهوالدليل

فيكون.الفقراءوأعط!إأملاككوبعفاذهبكامبنتكونأنأردتإذا..أ

0،)4(اتبعنيوتعالالسماءفيكنزلك

بمالحياتكمتهتموالالكم.أقوللذلكوالمالىالثهتخدهواأنتقدرونلاأ

.،)5(00تلبسونبمالأجساهكمولاتشربونوبماتاكلون

.)6(،000مناطقكمفينحاساولافضةولاذهباتقنوالا..أ

بالحياةالاهتمامبعدمعنهاوتطالبوالعزوفالدنيابتركتناديالثصوصفهذه

الزواجعدمأنوطبيعيالزواجعدمعلىحثتكمابالغد)7(الاهتمامبعدموتنادي

.)8(البشريالنسلانقطاعإلىيؤدي

.حضارةهناكتكونأنيمكنالمنهجهذاعنبعيدأ؟المنهجهذاعلىتبنىحضارةفأية

علىتستندحضاراتأقامتأهماالأننرىونحنبائدةأهمعنالتاريخحدثنافلقد

منبدفلاالغربحضارةعلىهسيحية(أحضارةلفظيطلقأنماأشعوبها.ضولى

عندماالمسلمونونحنالمسيحيةإليهتنتسبالذيالمنهجفيأصولإلىالإستنافى

.65صيكنفتحي/الإ!ميالعالم3()

8/22لوقا01/21مرقص،/9121متى)4( I.

.6/25متى)5(

./019متى)6(

.33لم6هتى)7(

./9112ال!عابقالمصدر)8(
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المهدمنالإنسانترافقالتيالنصوصآلافنقدمعندماالحضارةعننتكلم

كتابهفييفرطلمتعالىالثهلأنوالسكونالحركةفيخطواتهوتحدد.اللحدإلى

.شميءمن

تمسكومندجلالمقاييسبجميعيكون!المسيحيةالحضارةاصماطلاقأما

بإبعادقامالتنويرلأنالصحيحالإسمالتنويرأساتذةعنديوجدربمانقولبه

ياعلىوهي:التنويرحضارة)9(الإسمبهذاأحقوهوالتوجيهمجالىعنالمسيحية

الفتنة.طريقعلى)انجازا(تعتبرحالى

فالذيآخرينقومعملصلبهنكانهسيحيةحضارةإنشاءانقلناوكما

الأمموثنيةالمسيحيةتمتصكيالمسيحالوهيةعقيدةالعقولىعلىدحرج

لهفيكونواالدجالالمسيحيأتيحتىاليهودآهالىعنيدافعتكتلاوتشكل

يريدلماوفقاالضاللإبنههويةإيجادعلىالمقدرةعندهلهذاخططالذيإنعبيدأ.

وجههااليومالغربإليهايستنعدالتيفالحضارة،والزمانالمكانظروفحسب

أواليهودلأنهماالنصارىصنعهنالبدايةتكنولم.أهدافهمنحوالبدايةهنذاليهود

مانهايةنعرفولكي.والعدلالحقعمادهايكونحضارةبناءعلىقادرينغير

الحروبوأثناءقبلماعصرعنالمؤرخيقولى.البدايةتعرفأنبدفلاإليهوصلوا

.()01(00سنةألفلمدةيستحمأننسيمجتمعأوروباأن.10الصليبية

ناالباحثينمنكثيروتالمحلهالعقلداحلالالتوجيهمجالىعنالدينإبعادبهيقصدالتنوير)9(

الكنيسةمعارضةيستهدفإنماالوضعيالمذهبقياموإنللعقلالديناخضاعهوالتنوير

الفكرنحويلفيالماسونيةبهتامتالذيالدورعلىالتنويروأطلقالعلمباسموالتغطية

واتضاءوالكنيسةالمسيحيةتيودمنوتحرلرهبالدينيتصلماكلوهدمالماديةالىابغر.ي

الإسلاميالعالمفيالمهلهلالآدميالفتاتبعضبهيقومالدوروهذا.العلمانيةالمدارس

علىبولسمسعح!همعلمفالإسلامأنعنمعصورتوج!ه.أىللدلنلكونلابأنويطالبون

مناللمزيد!...بالمنطقةالجديدةالماسونيةحركةممثلهوالفتاتوهذا.المساواةقدم

.(الجنديأنورلمالتلموديةالمخططاتراجعالتنويرعنالتفاصيل

.148صبزور/الصليبيينعالم)01(

III



:ألحضارةعلماءقالالصليبيةالحروبوبعد

فيعرفهاالتيبالشمائليتحلىبانخليقأوطنهإلىعادإذاالصليبي.كان.أ

رجلايكوننيعدولاالمسلمللفردبالقياسالغربيالفارسكانالذيالمسلمعدوه

نأللمدارسيمكنكانماالصليبيونتعلمولقد)11(الغلاظالريفرجالمن

لعصورالحدودوضعتوبهذا)12(والفنونواللغةوالتاريخالأدبتعلموالقد.تعلمه

.()13(00والظلمةالجهل

جرتولكنالمثتهىإلىخطاهاوقسيرهنامنالحضارةتبدأأنينبغيكان

علماءيقولىكماالمعارفهذهنتيجةكانتفلقدصهيودنابنةتشتهيلابماالرياح

:الحضاره

منهاجاالمسلمينمنوتعلموهاالصليبيوناكتسبهاالتيالثقافةوأصبحت..أ

أرحبحياةإلىيتطلعونجعلهمالذيالأهرالحضارةأوروباشبابيعلمعامأ

.()14(00لهمتهيئهاانالدولةولاالكنيسةلاتستطيعوأفسعح

أرضهعلىتجريأمورافشاهدحولهينظربدأبالنظافةالصليبيشعرأنوبعد

عنشطرنجرقعةعلىأحجارصابيقول.قويةاسسعلىتستندالأهوروهذه

اخر:منظورمنالصليبيةالحروبنتيجة

أقطارانمنالرغمعلىالمسلمينبايديفلسطينبقيتأنالنتيجةكانتأ

لشوضالبشريةالأرواحهنبالملايينوضحتالنقودمنالملايينبذلتالمسيحية

وأوسعأقوىغدوااليهودالمزابينأننذكرأنهناافريبومن.الحروبهذه

.()15(00ثراء

.081/لونفان/البشريالجنستاريخ1()1

.188هيلر/العالمتاريخمجمل)12(

.288السابوالمصدر(13)

1()t811/البشريالجنستاريخ.

.56أحجار(?)5
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احجار!ورهاعلىتحملاجيالايجادفيالثراءهذااليهودواستئمر

وبدأ)16(.الرجالأيديمنفلسطيننزعفيالسلاحفشلأنبعدالمقدسهيكلهم

:الأحجارصاحبدمول.هكالأكلفىدضربالمالسلاح

طريقعنالواسعةالثرواتتجميعبغيةالفاحشالربايمارسوناليهودكان

علىا!اديأاهتيازألعطيهمكانتالتيالأخلاقيةوغيرالمشروعةغيرالممارسات

مؤسساتهمأومنازلهمفيالمسيحياتيستخدهونوكانوا.ا!ودغيرهنمنافسيهم

.)17(والنفوذالمالعلىالحصولفييستعملو!نعاهراتإلىودحولونهن

بدأواالنظافةعرفواالذينرعاياهاانعلمتعندماالكنيسةتحركتذلكوأثر

نشاطمنبالحدقراراتهوأصدر.1215عامالرابعالماسونيالمؤتمرفعقديتذمرون

:الأحجارصاحبيقولىالرياحمعذهبتوالقواذن.القراراتلكن،اليهود

العملياتبعضهمارسةمناليهودذلكبعدأخرىقوانين.وهنعت.أ

خضعانتست!لمالدولبزعماءمدعوهةسلطانهابكلالكنيسةولكنالتجارية

.()18(للقوانينالمالىسادة

الكنيسةانأجلومن!سيدهوجودفيرأسهيرفعأنلهيحقلاالتابعان

صابيقولتأدسطقوانينأصدروااليهودفإنالقوانينهذهوأصدرتتجرات

:الأحجار

فيوشرعواالكنيسةعلىاليهودحقد.نارإذكاءفيالقوانينتلكوساهمتأ

أخذالهدفهذاإلىوللوصول،الدولةعنوفصلهاالكنيسةلإضعافالتخطيط

.،)91(00واللادينيةالعلمانيةفكرةالعامةبينيبثوناليهود

البحث.هذامنالطيورفيالصليبيةالحملاتلقادةاليهودإعدادسياتي)16(

7(I )9 (IA) ( I)5657صاحجار/.
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الأممطريقفيالأصنامعبيديجتمعانأرادواعندهاالصفيرأطلقوافاليهود

نحواخرعملإلىالجميعليتفرقالصفيرأطلقواالذينايضأوهمقسطنطينحول

صعوباتاليهودواجهالجديدةالمهمةقالبفيالنصارىوضعأجلومن!أهدافهم

منالصليبيةالحروببعدالشباباكتسبهاالتيأوروبالروحنتيجةالأمربادىءفي

ناهتاوالطهارةخمدتانبعدعادواثملفترةالطرداليهودواجهفلقد.المسلمين

فهم.بعيدمنأوقريبمنخططهمعلىتؤثرلمطردهموعمليات)02(هاتتأو

وبصرفأشطرنجرقعةعلىأحجارصاحبيقول.البيتداخلتماهاالبيتخارج

وراءهميتركونكانوامرةكلفيف!نهمفيهاطردواالتيالمراتعددعنالنظر

للقوىوالاضطراباتالثوريةالنشاطاتوتخططتديركانتالتيالخفيةالشبكات

.)21،،000الخفية

السطحعلىتطفواحتى!والعقولالأنسجةصنعفياليهودخططوبدأت

الحضارة9لقبالأهري!كيالرئيسمستشارعليهاأطلقالتيالفتنةحضارة

!إالمسيح!ية"

تسيطرالماديةفياهعانااكثرهستقبلةيهوديةحضارةعنبتحدثوناليهودإن

.هرتزلتيردوريقولكماالدجالى()المسيح!السلامأميردولةوتقيمالعالمعلى

بالإلهتناديالتيديانتناغيرالوجودفيناعلنفإنناأسيادأأصبحناوهتىأ

لحضارةأنفسهميعدونانهمأي،المحختاراللهشعبلأننا.هصيرنابهيتعلقالذي

وغاياتهم.أعمالهممعتستقيم

التيالبلادإلىاليهودتسللمخططنجاحعلىالحكمنستطيع"إننا:أحجارصاحبيقول)02(

هنغارياوإلى،0016عامانكلتراإلىاليهودعادفقد:التاليةللوقائعبدراستنامنهاطردوا

.1562عامسلوفاكياوإلى0015عام

.63أحجار(12)
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هـسعلطونأخرىوش!قطوندولةيصنعوناجتماعكلوفياليهودواجتمع

الفارأمامفيجعلونهأسدعلىهـشوشرونأسدأمثهيخصنعونفأرعلىالأضواء

عرقأ.يتصببذليلا

حكماءلقبأنفسهمعلىأطلقوايهودي003يديرهاخفية!ومةوكونوا

راشنو""ولتريقول.اسمهعنيعلنونولاملكأدائماشخصايعدونهلنتخبونصهيون

المجموعة:هذهعن

حكوهةأية0علىالقضاءهنتمكنهمالتيالوسائلمنيملكوناليهودوهؤلاءأ

.عنها،لايرضون

!الأننعيشهاالتي!الفتنةللحضارةالتخطيطوبدأ

شعارتحتالحديثالعصرفيالدولةعنالحقالدينفصلتالتيالحضارة

هنلهالتمهيدبدأعملهمجالعنالحقبالدينوالابتعاد!الحديثالعصرروح

عصرنافيالمسلمونكانوإذا.يشربيهاانعليهجرعةلهعصركلوكان.قديم

فإنليتدبرواهزائمهمأوانتصاراتهمتتذكرذاكرتهمتعدولمالذاكرةفقدواقدالحاضر

فليراجعضاءوهناعينهمأهامشاخصةخيبرفيهزيمتهمزالتوها.هذاغيراليهرد

.6791عامالعربعلىانتصارهمعقبهتافاتهم

773عامفيهمالأثرياءاجتماعفيبداتالفتنةحضارةلإقاهةاليهودوخطة

وكاننظرهوجهةروتشيلدطرحالاجتماعهذاوفي.روتشيلدمايروحضرها

عردها.

فإنواحدةمجموعةوتأسيسثرواتهمتجميععلىالأئرياءهؤلاءوافقإذاأ

إلىللوصولعملوسيلةوششخدموهاالعالميةالثوريةالحركةيحولواأنبإمكانهم

العالمفيالعاهلةواليدالطبيعيةوالمواردالثرواتعلىالسيطرةوهوالاسمىالهدف

Ito



.،)22(اجمع

خطةعلىتحتويوالتىروتشيلدقرأهاالتيالوثيقةخرجتالأثرياءوأممام

إفسادوضرورةالهدفإلىالوصولوطريقةالذهبمسارتحددبعنايهمنظمةعمل

وتعالجثورهكلفيالجماهيربهاتهتفأنيجبالتيالشعاراتوتحددالعثمباب

الشبكاتنوعيةوتبين.أهدافهمهعتكونأنيجبالتىوالإعلامالدعايةموضوع

انتهىانوبعدالاقتصاديةالأزماتافتعالىوكيفيةخطوطهمفيستعملالتيوالعملاء

:قالالوثيقةقراءةهن

لاستلام(الدجالالمسيح)أيأجمعالعالموسيدسيدناوفيحينوعندماأ

علىووضعوهااليهودصنعهاالتيالأيدي)أيذاتهاالأيديهذهفإنالسلطة

.،)23(طريقهفييقفمنكلبإزاحةستتكفل(أهدافهم

بدأالخفيةالحكوهةمنالصادرةالتعليماتوقراءة!النظروجهةعرضوبعد

علىتطرحالقديمفيالأطروحاتكانتأنوبعد.التحركخطةيضعوناليهود

علىأورأسأالثههنبولسعلىتهبطالأناجيلأنتزعمقوالبالنصارىعقول

تستقيمتعدلمالأطروحاتهذهفإن.الخارجيةالكنيسةشؤودنيديرالذيقسطنطين

لهيعملأنبدلاهؤثركعنصردخلالاستحماملأن.الصليبيةالحروبعصربعد

.جديدةايةخطةفيحساب

طعامإلافيهليسسردابإلىالعالمبهايدفعون!أطروحةمنبدلافكان

سوىيقفلاالسردابهذابافيوعلى.الفرجشهوةيرويوآخرالبطنشهوةيسد

.الروحلغذاءمعنىأييعرفونلاالذينوحدهماليهود

إلىدفعتهبهاتطوقهنأغلالىفرضيقتضيالعالميالسردابهذاودخول

هي:الأغلالوكانت.منهالخروجولرفضفيهالمبيتفيشتهيالحياةسرداب

.77أحجار(22)

.48حجارأ(32)
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اجتماعية.وأغلالى.نفسيةواغلالى.فكرلةاغلالى

وطرحإتجاهكلوفينوعكلمنالأصنامتقيملانهاضرورةالفكريةفالأغلال

ومنالأفكاربهذهوسلوكهأعمالهتتأثرالذيبالإنسانتألىمامجتمعفيفكريةقضايا

لصنم.يسجدالإنسالنتجعلمامجتمعفىطرحهايمكنفكرةهناكأنالثابت

منوشمخرالصنمذلكويكسرالفأسيحملآخرإنساناتجعلمضادةفكرةبينما

قصةفيالوضوحكلواضحوهذا.الثقافيالمنهجهذاأوالفكرةهذهاصحاب

إلالقيملامجتمعلأىاليهوديريدهاالتيوالفكرة.السلامعليهإبراهيمسيدنا

فيالفصلقولهايكونالأصناموهذهالجماهيرلهاتسجدأصناما

حتى.الغرضيؤديانحتىلهماالأمانتوفيريتموالصنموالفكرةالقضايا.مختلف

منعتبةالفكريةالأغلالوفرض.المخ!نصفوهويعكرفأسحامليأتيلا

أصبحتالفكروعبادةالذاتعبادةأنيجديأتىفعندها.الدجالالمسيحعتبات

إليههرولتبمنهجهوألقىجاءفإذاالأرضيةالمناهجأصحابعندمألوفاأهرأ

نابليونعلىقبلمنأطلقكما)الحاج(لقبالمتحفظونعليهأطلقوربماالجماهير

دورذلكعقبيألي.أدواتهاوتعددالأصنامتعددوبعدوأعوانههتلروعلىوقادته

النفسية.الأغلالى

دائرةإلىأوالأصنامإلىالجماهيربجذبتقومالتيهيالنفسيةوالأغلالى

الإنسانكيانداخلجديدةأصنامأتصنعأنهاكماالساطعةالأضواءحيثالأصنام

.الأهواءهيالجلدتحتالتيالأصناموهذه.جمجمتهداخلأوصدرهفيفتعيش

استعداداتتحملوجعلهاالإنسانيةالنف!سخلقتعالىاثهأنوالمعروف

منأفلحوتقواها،رقدفجورهافالهمطسواها،وما)وننس:تعالىقال.ضشمة

زكىمنأفلحوالشروقدالخيرللنفسبينفهوسبحانهدساط")24(منخمابوقد،زكاط

النفسعلىالنفسيةالأغلالىوفرض.الدنيئةالأخلاقهنوطهرهاالثهبطاعةنفسه

.7-01)24(الشمس
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ولوجهوشمقطحيرةفيالإنسانليصبحالفجورجانبتنميأطروحاتيحتاج

الفطرةأنتجتهابالهةدائمأتاتيالنفسيةوالأغلال)خاب(.دائرةإلىاستعداداته

طبيعتهعنالإنسانيالسلوكخرجوكلما.الفاسدالثقافيالمستوىذاتالفاسدة

الذيالعالميالدكتاتورذلك.اليهودأهيرالدجالالمسيحهنقريبأكانكلما

صاحبلكلهوىحوزتهوفيواللحومبالخبزالمكدسةالعرباتوراءهتسير

الأغلالىتحققأنوبعد.أدهنتهحتىمرضهافيذابتمريضةنفسولكلهوى

الأغلالدوريأتي.الجلدوتحتالأرضفوقالأصنامتعددوالنفسيةالفكرية

الاجتماعية.

وعاءالمجتمعويكودنالمجتمعاتتظللالتيهيالاجتماعيةوالأغلال

فإنعالميأزعيماسيكونالدجالالمسيحولأنكلهاأصنامهولحميالقاذوراتيحمل

واحدهضمونذاتوهناكهناالمتفاثرةالمجتمعاتتكونأنأجلهنعملوااليهود

أعلامها.اختلفتوإن

منوالنفسيةالفكريةالأغلالتتمكنأنبعدنفسهاتفرضالاجتماعيةوالأغلال

الخاطئةوالأعرافوالعاداتالتقاليدالمجتمح.فيتترعرععندمابمعنىمجتمحأى

الزمنهرورمعشرعيةوالتقاليدالعاداتلتلكتصبحالأصنامثقافةأفرزتهاالتي

هذهعلىالخارجويعتبر.الدينمنالمجتمعويعتبرهابل.قداسةلهاوتكون

.والانحرافبالشذوذعليهومحكوهأالقانونعلىخارجاوالتقاليدالعادات

بعينهاهيوالأهواءالأصنامعلىنحافظالتيالمتمردةالفاسدةالنظرةوقوانين

لاالذيالعالميقانونهعلىالحفاظأجلمنسيعمللأنهالدجالالمسيحقوانين

أنواعه.بجميعالشذوذأصحابسوىيخدم

القراراليهودوضحالبشريةالنفسنوازعمعتستقيمالتيالأغلالتحديدوبعد

:الأحجارصاحبيقولالأغلالهذهأرضيصنعالذي

تتصارعمتنابذةمعسكراتإلىالعالمشعوبتقسيمعلىاليهوداتفقلقدأ

ILA
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.)25(،العنصريةاوالسياسيةأوالاقتصاديةالمشاكلمنعددحولالأبدإلى

تتبنىهعسكراتإيجادهومتعددةأصناملإقاهةطريقأقربأنوجدوالقد

قضيةفيضعون،والاشتراكيةبالديكتاتوريةتناديواخرى.والرأسماليةالحريةقضايا

وبين.آخرمعسكرفيشهوةعنالبحثوقضية،معسكرفيرغيفعنالبحث

صاحبعنهايقول.المعسكراتهذهإنشاءوبدايهالأصنامتتصارعالمعسكرات

.الأحجار

ماركسكارلىكانالذيالوقتوفيوانجلزهاركسكارلبتمويلاليهودقامأ

جامعةمنريتركارلالبروفسوركاناليهودمنسجموعةأهامالشيوعيالبيانيكتب

يهوديةجماعةإشرافتحتللشيوعيةالمعاديةالنظريةيعدفرانكفورت

.()26(أخرى

ماركسكارلان.هذهبهأنشأالذيهوماركسكارلىانيظنمنويخطىء

وراءيجرونهاليهودكاننفسهالمذهبأما.اسمهحملالذيللمذهبواجهةكان

.عام)27(بأربعمائةماركسيولدأنقبلظهورهم

أخرىوتسرعتارةتخبوافبدأت!الفتنةانطلقتالمعسكراتتحديدوبعد

01أحجار(52)

.61أحجار(62)

جدهأما.الأفكاربص!عةيتميزكانبانهووصفبروتستانتيابوهوكان1818عامماركسولد)27(

عامبأربعمائةماركسوقبل4(صروسياالتقدمدار.طماركسكارلى)سيرةيهوديأفكان

)طورلاقيدعىآخرلهوديأيساعد.الدينبدريدعىلرجل1417عامالعثمانيةالدولةنصدت

خدمهأكبرهدمرجلحملهالإسمنفسلأن،ال!هودعندمدلوللهكمالاسمأنويبدو(كمال

المدعومعهذاالدينبدرقاملقد.العثمانيةالدولةعلىبقضائهالإسلامولأعداءلليهود

كانالمذهبصاعداشتدوعندما.والأمتعةالأموالفيالمساواةإلىيدعوهذهببنشركمال

مشابهأنهالمذهبهذاعنذريدبكهحمدالأستاذوقال.بالقوةآراءهملفرضونأتباعه

العصر.هذافيالاشتراكيللمذهب
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قطب:سيديقول!اليهودأبوابهاعلىوكأن

يهوديالحيوانيةالنزعةووراءيهوديالإلحاديةالماديةالنزعةوراءكانلقدأ

والضياعالإنحلالادبنزعةووراء.يهوديالروابطوتفككالأسرةهدمووراء

.(YA)،سارتربولجان.دركايم.فرويد.هاركسهمبالترتيبوهؤلاء.يهودي

رجالالطابورهذاإلىويضاف.أينشتاينهويهوديالخوفنزعةوراءوكان

كونت.واجست.وروسو.وديدور.فول!تيرالماسون

العالم!اقتحاموبدأ

بمكرزاهيةقوالبفيوضعوهثم.جميلةصورةفيوعرضوهالقبيحفزينوا

معقولةشهواتهمأنعلىالدليلبعدالدليلوأقاهواخيروكأنهالشرورسمواوخداع

ومقبولة!

!السلامأمير!الأميرانتظارفيالطريقعلىبالجماهيرليقفواجاؤوالقد

أدنقبلمنمكتوبهتافهابانتدرىلاوهيتهتفوالجماهيرالدجالالمسيح

.يولدوا

يرتدونالذين.للغوغاءأعلىمثلأاصبحواجاؤواوعندما!جاؤوالقد

جمهـ:النبييقول.العاهةشؤونفيويتكلمونالنظيفةالملاب!س

فيهاويصدق،الصادقفيهايكذبخداعهسنينالدجالالمسيحأمامانأ

الرويبضه،فيهاويتكلم،الخائنفيهاويؤتمن،الأمينفيهاوخون،الكاذب

:قال؟الثهرسولياالرويبضهوما:قالوا

شؤونفييتكلمالفاسقأروايةوفى،)92(العاهةشؤونفييكلمالتافهأ

.34صقطبلماليهودضدمعركتنا)28(

.38452()كنزوالطبراني)461/4(الذهبىوأدرهالحاكمرواه)92(
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الفويسقأروايةوفي،)31(العامةشؤونفييتكلمالسفيهأروايةوفي(،)03العامة

.)33(،00+الناسعنالوضيعأروايةوفي)32(،العامةشؤونفييتكلم

لد!1رسوليا

!لآن1يمرولأنهم1

ضجيجهاللشقاءخرجعية1لد11قا؟لو1

.ن1لثير1تجرهاوعرباتهم

!ب1لدو11ق1سونحولسير1صلون1وبو

تستحقاياتبينالثهكتابفيوضعالفتنمنالنوعهذاأنالعجبومن

حتىللقتالدعوةثم،فتنةثم،قتالعنتحدثالكريمفالقرآن.عميقوتاملوقفه

تعالى:يقولى.فتنةتكونلا

يحبلاالتهإنتعتدواولايقاتلونكمالذيناللهسيبلفيوقاتلوا..)

أشدوالفتنةأخرجوكمحيثمنواخرجوهمثقفتموهمحيثواقتلوهم.المعتدين

قاتلوكمفإن.فيهيقانلوكمحتىالحرامالمسجدعندتقاتلوهمولاالقتلمن

لاحتىوقاتلوهم.رحيمكفوراللهفإنانتهوافإن.الكافرينجزاءكذلكفاقتلوهم

.)34(أالظالمينعلىإلاعدوانفلاانتهوافإندلهالدينويكونفتنةتكون

هذاوفي.دتهكلهالدينليكونبوقفهااللةطالب!خاصنوعمنفتنةإنها

هعنىهوفما.اللهلغيركلهالدينيكونأنبهماأرادواصنعوهاالذينأنعلىدليل

.385(01)كنزاحمدرواه03()

.4()512/الذهبيواقرهالحاكمرواه)31(

.35/24(الرباني)الفتحاحمد)32(

.385(\8)كنزحمادبننعيم)33(

ا.ir-091البقرة()34
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القتل؟هنأشدهيالتيالفتنة

كثير:ابنيقول

هذهالفتنةكانتفإذا)35(القتلمنأشدالشركأي،القتلهنأشدالفتنةأ

الدينعنالفتنةأ:قطبسيديقول؟الشركهذاهعالمهيفماالشركالىتؤدي

قتلمنأشدالقتلهنأشدفهيثمومن.الإنسانيةالحياةفيماأتدسعلىاعتداء

)ب!تامةأوالفعليوالأذىبالتهديدالفتنةتكونأنوشعتوى،الروحوازهاق.النفس

)هنهجعنوتبعدهموتفسدهمالناس)تضل(انشانهامن(فاسدةأوضاع

.0،)36(0الثه(

هنالثهمنهجعنبعيدةاوضاعإقامةهيالحديثعصرنافيالفتنةوأهداف

نفسبعينهاهيالأهدافوهذه.اذلغيرالدينويكونالناسيشركأنأجل

.الأغلالأجلهامناليهودفرضالتيالأهداف

المطحونةالطبقةبحقوقتطالبيهوديةلائحةأمامهاركسجلسلقد

بحقوقتطالبيهوديةلائحةمامأريتركارلوجلس.الرغيفوزنعلىوالمحافظة

!الشهواتتلميعفيالحرالإنسان

لهيقننبروفسورلهيكنولم.كرسيالاجتماعهذافيللإسلاميكنولم

أعناقلهخضعتالثهكتابلأنهذاعلىيقدرونلالأنهمعليهتقضيالتيالمواد

أوروباأبوابعلىالحينهذافيالإسلامدولةكانتلقد.العلماءفطاحل

هنستضربالفتنةلأن!الفتنةتخرجحتىعنهاابتعدواولكنهمأيديهافيوفلسطين

المعسكراتأحدإلىالمسلمونينضمانالمطلبيكنولم!شفافةجدرخلف

فييقفواالمعسكراتبينالمسلمونينصهرأنهوالرئيسيالمطلبكانولكن

.هناكإلىهنامنيتأرجحواأوالمنتصف

.227/1كثيرابنتفسير)35(

.918/1القرانظلالفي)26(
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الوثنيةتمتصحتىالأهمطريقالىالمسيحيةدفعالذيالقفازصابان

المبادىءالمسلمونليمتصالأممطريقالىالمسلمينبهايدفعالتيالخطةوضع

الأقوىهوالمصنحصاحبيكونوعندئذ.الإسلاممحلتحلالتيوالمذاهب

المقاييس.بجميع

الفتنه!وسالت

عندكالرغيفعجلةعلىتدورآلاتالاشتراكيالمعسكرداخلالذينوأصبح

علىيحافظونالرأسماليالمعسكرفيالذينوأصبح.مقاليسهاالدجالالمسيح

كل!اخرونوقفوذاكهذاوب!ن.جديدةثيابفيلطرحهاالأمسشهواتتلميع

عجوزهجومصدفيعجزواأنبعدالخلفإلىالأمامهنللرحيلفيهيستعدونيوم

فيمادعوتهمانحصرتالئباتمكانوفيالمحرفالكتابصاحبةصهيونبني

كالنهيقغناءيغشنوهم!هناكإلىهناهنقومأتؤرجحالمعسكراتوبينبينهم

الدجالى.المسيححمارأقدامتحتصداهينتهي

النهاروضحفياللصيجلسفيهاإ!خداعةسنينالدجالىالمسيحامامان

يسمحلاواللصوصالأصنامعالموفيالأصليةوالمفاتيحالمزيفةالمفاتيحيدهوفي

كتمثالىتمامأالابتساموجههيعلوأنللصاهتبدولاإ!لا!رالذيبالصمتالا

الحرية.

قانونهنلابدلصمت1عالموفي

1هانفيلمجلادون1فيهيعيشى

كنموههالمحصوص!1ولخفي

لقانودأ1ثصوم!عليهادونتووقةفيهـلطوونه

وتعيشالرولبضهأصواتفيهايعلو!خداعةسنينالدجالالمسيحأهامإن

البريءصرخاتوتقترن،الحيآنأنيابالخلاءفىوتقرقعالمنفىفيالفض!يلةفيها

!الجنودبضحكاتالفتيإتصرخاتوتذوب،الجلادبسياط

!إلممحكمة1دوويأتيلبريء1يسقطوعندها

1 or



!إليحاكموه!جثتهحوللقضاة1ويلتقي

!قبرهوعلى

حقهيغتالأنيجب

لينموالاغراءاتتتبعهابالشهواتتدفع!خداعةسنينالدجالالمسيحأهامإن

تمسكومنخبزهمأكلأعلامهمرفعفمنالتبعيةعالمفييترعرعثمالانحيأزفقه

سيدهممنطقهومنطقهمإن.وال!ويفالتجويعسياساتعليهفرص!بكرامته

دخلعصاهومنجنتهدخلالدجالالمسيحأطاعفمنالغيببطنفيالآنالنائم

منبدلاالأهواءوعبيد.الانتهاءإلىالابتداءمنالمعوجالطريقاستقاملقد

هنهتافاتهمتعيينتمكمافيهتعيينهمعملاتملهملأنالطريقحافتيعلىوجودهم

العالموسيدسيدناوقتيح!ينعندماأالطريقفتاتعملفيالأحباراحدلقولقبل

فىيقفمنبإزاحةستتكفلصنعناهاالتيالأيديهذهفإنالسلطةلإستلاماجمع

.،)37(طريقه

كللزيحونكلهالإنسافيالتاريخامتدادعلىالخدمعمل!الغوغاءعملأنه

التيوثقافتهالاجتماعيةالأغلالوعاءثمارإنهمالدجالالمسيحطريقفييقفهن

الغيب:فييرددالدجالالمسيححاللسانوكأندمائهمفيجرت

أجلمنسيجازفونالنفودأجلمنللخطرارواحهمعرضواالذينأولئكإلى

حياتى.لانقاذبحياتهمالنفود

وتحتا!رحمايةفيالقاتليجلس!خداعةسنينالدجالالمسيحاهامإن

حققأنبعد.والتكنولوجياالصناعاتمفاتيحيديهوفيوالعرقوالزيتالمالىيجريقدهيه

أجلمنتجمعثرواتهمعلىواتفقوا1773عامأجلهمناجتمعواالذينآبائهحلم

.84ش!طرنجرقعةعلىأحجار)37(
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ووسائلأدواتوالتكنولوجيا(rA)العاملةوالأيديالطبيعيةالمواردعلىالسيطرة

الربانكانإذافكيفلدمارهاأوالبشريةلخيراستعمالهاولمكن)93(أخلاقلهاليس

اللص.هو

لأتباعه:اليهوفىالحاخاماتأحدقال

اختراعاتإلىانظرواالعالمعلىالسيطرهعلىقدرتناهنتستيقنواوحتى

المعبراليومأصبحاوالمطبعةفالراديو،ضدهسلاحإلىحولناهاكيفالأبيضالرجل

فيهتكشفالذياليوميأتيحتىاعملوا.فاعملوا..رغبتناعنوالمتحدث

.()04(000العالميضيءالذيالنوروهيالحقيقيةمهمتهاعنإسرائيل

الأغلالى!حضارةهيهذهكانت

يقولىالذيالماسونيالشرقيحمليهوديبابهاعلىيقفالتيالحضارةتلك

،)41(00عورتهكشفمنلخجللاالذيالجيلنخلقأدنيجب..أ

والشركالعريفتنة!الدجالللمسيحتمهدالتيالأغلالفتنةهيهذهكانت

يكون!عوراتهكشفمنيخجللاالحضارةهذهغلافيمونوعندماوالضياع

:قالالذيالأمريكيوصدق.احتجازبلاالبكاء

إنسانأرفعالذيالجيلأنناأساسعلىالتاريخفسيذكرناواعيننكنلموإذاأ

5)42(،000والقاذوراتالأوحالفيركبتيهإلىيغوصهوبينماالممرإلى

(rA)سابق.مصدر

ولكنكثيرةعلومفيالسبقلهف!الإسلامالعلميالتقدمضدالباحثانيفهملاأنارجو)93(

للبشر.كارثةهيلغايةالتقدمهذاتوجيهضدالباحث

.227شطرنجرقعةعلىأحجار04()

.48الزكبي/العراءفيالماسونية)41(

دبو.لمالإنسانإنسانية)42(
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إ!!!!إ!د

لتحكمبالحقالكتابإليكأنزلناإنا)

!..اللهأراكبماالناسبين

!.هالنساء
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)1(ا!ااثة،الم!4!لال!ل!ثب!افي

جلالثههنالح!وهذا!هناحظراعليهاكان!هناكالفتنصنعتأنبعد

بمديردوكمالكتابأوتواالذينمنفريقأظيعواإنآهنواالذينأيهايا)شأنه

الناعمة.والأيديالمغسولةالجلودأصحابهوالفريقفهذا)2(!كافرينإيمانكم

عراة،الضميرعراةالمحراةفريقانه،الأفعىرعدةنعومتهاطيتحملالتى

الثه:رحمهقطبسيديقولالآيةهذهوحولى.الأخلاق

تحملوأوضاعهمهناهجهمواقتباسعنهموالتلقيالكتابأهلطاعةإنأ

الأمةأنشأتأجلهمنالذيالقيادةدورعنوالتخلىالداخليةالهزيمةومعنىابتداء

بذاتهوهذا..الحياةلقيادةاذمنهجكفايةفيالشكمعنىتحملكماالمسلمة

..المسلصنجانبهنهذا...النفسفيالكفردبيب

علىحرصهمشيءعلىيحرصونلاالكتابفأهلالأخرالجانجطمنفأها

وأهل...ال!فاعوخطالنجاةصخرةهيالعقيدةفهذهعقيدتهاعنالأهةهذهاضلال

عنالأمةهذهتحويلسبيلفيويبذلون.حديثأويعرفونهقديمأهذايعرفونالثتاب

فيإمعانأإليهأشارتالشريفةوالأحاديث.غيرهلأحدي!علاوجحرهصغيرحيوانالضب)1(

أماميراهأنبغية،بهارتبطاخرفيزاحمه،لغيرهيتسمعلامكانأيدخلالذيالإنسانوصف

كلها!حياتهفى،سكونهفي،حركتهفيشيءكلفيتقليدهلهليتسنىداثماعينه

.001عمرانآلى)2(

915



يحاربوهاأنيعييهموحينكذلكقوةومنوحيلةمكرهنوسعهمفيهاكلعقيدتها

الإسلامإلىينتسبونهنأوبالإسلامالمتظاهرينالمنافقينهنيجندونبانفسهم

عنهاالناسلصد.الدارداخلمنالعقيدةهذهجسمفيلهملتنخرهجندةجنودأ

!طواغيتالمسلمينبعضهنالكتابأهليجدفحينمنهجهاغيرمثاهجلهمولتزين

تؤرقهمالتيالغايةسبيلفيكلههذاسيستخدمونشكولافهملهموأتباعا

روىأنيفزعوالمسلم..والورلأالكفرإلىوراثهممنكلهاالجماعةويقوثرنوسيقو!ونهم

.)3(،00الإيمانبعدالكفرإلىممعسبانفسه

يطيعواأنعنالمؤمن!ينعبادهتعالىالنةيحذر:الأيةحولىكثيرابنوقال

هنهنحهمومافضلههنالثهآتاهمماعلىيحسدونهمالذينالكتابأهلمنطائفة

.)4(رسولهإرسال

بعد.اللهلغيرالناستعبيدعلىتعملالتي!الفتنةدخلتمظلمليلوفي

بشبراشبهقبلكمهنالذينسننلتتبعنأ!النبىيقولدخولهاوعنأغلالهافرض

اليهود:اظهرسولىياقالوا،لاتبعتموهمضبجحرفيدخلوالوحتىبذراعوذراعا

لدخلتمضبجحردخلأحدهمأنلو.أ.روايةوفي)5(،61(أفمن:قالى؟والنصارى

.(V)،لفعلتموهالطريقفيامرأتهجامعأحدهمأنلووحتى

.الم438القرآنظلالفي3()

.3871/كثيرإابن()4

الأرضتغمرالتيالإلحاديهالمذاهبأنعلىيدلوهذا!غيرهمفمنهؤلاءيكنلمإذأي)5(

إليهلأشارغيرهاهناككانلولأنه،والنصارلىاليهودمعطفتحتمنكلهاخرجت

عبادهقواعدأرسواالذينوهم،النصارىصنعواالذينهماليهودأنبيناولقد.!النبي

الحديثكانوإذا+والرأصماليالماديالاتجاهصنعواالذينهمأنهمكما،قبلمنالعجول

العامةأمامالمسيحيةاسمتحملالتيالفتنبعضيحتكرونفلكونهمال!نصارىإلىأشارقد

.اليهودبطبعمطبوعهالخاصةأمامهيبينما

.23931()كنزماجهوابنوأحمد(43/1الجامع)ال!تاجومسلمالبخاريرواه)6(

.4(/455)المس!دركالذهبىوالرهالحاكمرواه(7)
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للة!1لرسويا

!1لنبوءةهن!نرى1نلناقل!ر

لعب!ث!1نشيد1وأنشدو:لعبث1سعي1سعولقد

لعاأ1لطريق1فيهناك1وتسولو

وسارواوالنصارىاليهودأعمدتهاوضعالتيالأهمطريقالىذهبواالذينإن

هسيحراياترفعفيساهمواقدهذابعملهمإنهم.سننهمواتبعواهديهمعلى

هناكسيكونالمستقبلفيانثبتلقد!الدجالالمسيحأقصدوالنصارىاليهود

فيه.إيمانلانفاقومعسكر.فيهنفاقلاإيمانهعسكرلهماثالثلامسكرين

منبدلاهذاأجلومنالنفاقمعسكرأعمدةهموالنصارىاليهودسننوأتباع

دخلواالذلنهؤلاءإن.أمرهم.لفعضححعىالمعسكرهذاأل!ععلىالأضواءلسلمط

تجذبالتىالفتنةمعتستقيمبراقةلافتاتيحملونوهممنهخرجواالضبجحر

المسيحأعمدةتقومعليهاالتيالمناهجويحملونالدجالالمسيحجماهيرإليها
!للدبا

؟القرآنيحكمهاأرضفيالألوهيهيدعيأنالدجالالمسيحيستطيعوهل

محمدرجاليحميهاديارفيالعالمينرباناويقولصوتهيرفعانيستطيعهل

مسلم!ين؟هؤلاءيكونفهلالمسلم!ينمنأتباعلهوكانقالهافإذا)8(؟!

المسلمينمنلي!سالغليظةالأصابعبهعبثتالذيالمطحونالورقهذاإن

الدجالالمسيحاتجاهفىرحلتهبدأالورقهذاإن!المسلمينبأسماءيتسمىلكنه

الحديثهذافي؟الرحلةهذهبدأتفكيف+عقلهتشكيلفيالرولبضهبدأعندها

الليثي:الفضلأبوقالالدجالىالمسيحأهامبحمولتهاألقتالتيالإبتداءنقطةنعلم

الفتن.فيسيأقي)8(
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هذا:فقلتاسيدبنحذيفهفاتيناالدجالالمسيحخرجقدفقيلبالكوفةكنت

أنهاالناسبيننوديثمفجلستاجلسحذيفةفقال.خرجقدالدجالالمسيح

حذيفة:قالئم).(صباغكذبة

لكنه)9(بالخزفالصبيانلرمتهزهانكمفيخرجلوالدجالالمسيحانأ

كلفيردبين)12(ذاتوسؤ)11(الدينهنوخفة)01(الناسهننقصفييخرج

.)01(0،0)14(الكبشطيالأرضلهوتطوى)13(منهل

وهذاالديننسيانعليهيترتبالناسمنعيبهىالبدايةنقطةتكونهنامن

.الدجالالمسيحياتيالعداوةوعلىالناسبينالعداوةإلىيؤديالنسيان

هناكتكودطأنالمعيبالعملهذابدايةإنالناسهنعيب:الأولىالمرجعة

الأصوللهذهالمضادالإتجاهفيالناسويعمللفسيرأيتحتاجلاواضحةأصول

بماالناسبينالتحكمبالحقالكتابإليكانزلناإنا!ييملرسولهتعالىيقولفمثلأ

.)17(!..أهواءهمم!بحولاا!لىأنزبمابينهماحكموأن...!)6؟("..اقهأراك

لأنالسابقةالكتبأهلوعلىالناسعلىالمعالمواضحالإسلاهيفالحكم

ولكنهوىايإليهيتطرقلاالذيالعدلحكمهفيولأنالفصلالقولحكمهفي

الصباغيصبغكماوللونهالحديثيصبغالكذابلأنالكذابعلىالصباغلفظوأطلقواكذابكذبةأي)5(

ودلونه.الثوب

الحصى.ايالخزف)9(

هالناسفيعضباي)01(

ضعف.اى)11(

والأباعد.الأقارببينعداوةاي(1)2

1()rالمياهصارداي.

سرعته.علىدليل()14

.4(/)952الذهبيواقرهالحاكمرواه()15

.501النساء()16

940المائدة()17
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جحزإلىدخلواضدهاالحقيقة!سذهعنعيونهمأغمضواالدجالىالمسيحأتباع

يقول.المهينالعيبجاءتجرعهموعلىوالنصارىاليهوداوعيةهنوشربواالضب.

:!النبي

يجاوزلاالقرآنيقرؤونالمشرققبلهنأمتيمنناسسيخرج...أ

كلما-مراتعشرعنزيادةعدحتى،قطع)91(ترنمنهمخرجكماتراقيهم)18(

وفي،)02(بقيتهممنالدجالالمسيحيخرجحتىأقالثم-قطعقرنمنهم"خرج

عنالقرآنحجزوالقد،الدجالالمسيحهعبقيتهميخرجحتىأأحمدعندرواية

علاقتهإن!إالناسبشؤونلهشانلا!إالجسدعظامءداخلحصروه!إالحياةواقع

!النفاقحفلاتوفيالمناسباتوفيالموتىعلىقراءتههيالطلقبالهواءالوحيدة

؟الناسهنعيبهذافياليس

منفعة؟أيالعملهذاعلىيترتبفهلتراقيهميجاوزولمالقرآنحوصرفإذا

-!النبيذكر.تاللبيدبنزيادعندالحديثهذافيواضحةالإجابةنرىاننا

العلم0يذفبوكيف:الثهرسولياقلناقال(العلمذهابعندوذلكأفقالشيئا

رسولىفقالالقياهة؟.يومالىأبناءهميقرئونهوأبناؤناأبناءناونقرئهالقرآننقرأونحن

هذهأوليسإ!بالمدينةرجلأفقههنلى؟راككنتإنزياديااهكثكلتكأ:-لمجزالئه

.)22(،211(بشيءمنهداينتفعونولاوالإنجيلالتوراةيقرؤونوالنصارىاليهود

فلنهتابغيرقالوهن!إالمجتمعبهاينتفعلاالطلقالهواءفيفالقراءةإذن

الدينهذالأنلهالعقولتخضعبأنيتحققالانتفاعإنماالقومرجالأفقهمنيكون

77(.)المختاروالعاتقالنحرثغرهبينالعظمايتراقيهم()18

532()المختارثلالونوقبل.صنةثمانونالقرنوقبل.واحدزمانأهلالناسفيالقرن)91(

اعلم.واللهللمعنىأقربهوواحدزمانأهلقس!يرولكن.سنةماثةوقبل

4)الحاكمرواه02() / 4 8)V(1/)914المترجمفيكثيرابنوذكره.

.الكتابفيعندهموالمذكورأبناءهميعرفونكمايعرفونهالذيالأمىبالنيييؤمنوالمأي)121

.385(24)كنزعساكروابنماجهوابناحمدرواه221(
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الإخلالدونوذلكوبيئةجيلكلفيليعملجاءالصغارفهمهإلىيرتفعلمالذي

القرانيةوالنصوصالسبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةالعامةالأصوليةبالقاعدة

يطيقوماهنهايتقبلهابقدرعقلوكلنفسلكلمعينرصيدإعطاءعلىقادرة

لأنهذاعصرنافيالإنسانيالعقليعلمهالمثابتةحقاثقبهالكريمالقرآنإنبل

لأنالحقائقهذهإلىيصككيبعديكتمللمالفضاءإلىصعدالذيالعقليالنمو

تعالى.الثهيدفيكلهوهذا.وسببوبيئةزهانلهإليهاالوصول

ويعملالمجتمعيلمسهاحجميةهنافععليهتترتبلابيناكماالقرانحجزإن

أطرافعندالقرانعملينتهيفعندماالأرضفيلهاللةلإستخلافوفقاعليها

؟الحياةفيوالتوجيهالعمليكونفلمن.اللسان

اعمالالأنيابتزاولىاي:الأذابتحون.اللسانبعد.هىالإجابةإن

ولكي.الحياةواقععنالقرانإبعادتمأجلهامنالتيالحقيقةهيوهذه.التوجيه

الحوتانيابفيهتقرقعالذيالعالموتنشىءالدجالىللمسيحتمهدالتيالأنيابترتع

هلامحتحملالتوجيهساحاتعنالقرانإبعادوعملية!الدجالالمسيح.الأكبر

:جاروديرجاءيقول.والنصارىاليهودوبصمات

تفكيرفيالتأصيلأوالجذورتوغلناحيةمنالمسيحيةفيبحفلقد..أ

فيأجدهالمالتي.التاريخيةالجدارة.الماركسيةفيوبحثت.إبراهيمسيدنا

كيفابدا.لنايقولوالم.لقيصريحقوها.لمحهيحقمابينفرقتالتي.المسيحية

.)23(،00العنصرينتركيبةالإسلامفيووجدت)إ(قيصرسلوكيكون

والنفسية،الفكريةالأغلالفرضثمإالحاكمسلوكيحددالكريمالقرانولأن

لقيصر.لقيصرما)النصرانيةبالعدوىالمسلمونتطعيميتمحتى.والاجتماعية

سيستعبد.الذيالعالميالدكتاتورهوسيكونالدجالىالمسيحولأن(.لله.ثهوما

.8591لما3/0ا؟هراما()23
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الثاسدماءفيتجريبشريةأصنامإقاهةأجلمنوالنصارىاليهودعمل)24(اتباعه

هذهوحول.الأكبرللصنمالأعلامالأصنامتسلمحتى،منهمالخوفأو.عبادتهم

.الغوغاءبخماه!ر1،لاعلام8

الفكرية،بالمذاهبالساحةبتغذيةوالنصارىاليهودقام،الأصناموهع

مأ.الرأسمالية.أقومالمذاهبأيالأنيابلتختار.للعالمتقسيمهمحسب.

المساجدوستكون،القومديارفيالقرانسيقرأ،الحالتينكلتاوفي.!إالاشتراكية

أعلنكماالخارجيةبالشؤونقسطنطيناهتموكماتقديرأكبرعلىلهالوعاءهي

يتعداها،أنلهينبغيلاحدودفيالداخلفىالعملللإسلامترك251(للنصارى

شابهماوكل.والنكاح.والتكفينوالغسلوالنفاسبالحيضيتعلقماكلوهي

ذلك.

يشيرالتيالخرائط.ولهرتزلى!إوالتشريعالتقنينفله.ماركسكارلأما

فيالوطنهذاالعالملهيقيمثم.وطنلليهودليكونيريدهالذيللمكانفقطعليها

بأممنفسهاتسميالتيالأهمبهقاهت.البشريةتاريخفيعملبرنامجأسوأ

هالحضارة

جمزلمحمديكونوأن،الخرائطوالاشتراكيةللرأسماليةتكونأنالعيبكان

الطريق.هذاسلكواالذينان؟عيبذلكفيأليس!!والتعاودذوالتمائمالمباخر

التاريخيةوهحتوياتهمملاهحهمكلتوهناك.الضبجحرفيهاماتهمخسفت

علىوقلوبهمعقولهملتكونأهوائهمداعدوتم،والأخلاقيةوالدينيةوالثقافية

.الدجالالمسيحأهداف

يكفرواأنأمرواوقد.الطاكوتإلىيتححمواأنيريدون..إ

.)26((0+به

صفاته.فيسيأتن)24(

البحث.هذامنالأصنامراجع251(

.06ال!نساء)26(
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للة.1لرسويا

81قائدهضى"يوأفيجدهكانلذي1!ن

لاكش!ال1لج!د1حقأن.مضىيوأفيلايعرفكائأظالالفلاحصار

لجميع.لخياأ1وبفمسل!لأثقال1يرفحإلخياطين1لكلصبياوصار

سم!.\1

سمه.1!لا

.لميناء1فيلأثقال1يحملكاثأ\لأيو،.هنهضاعلأنه

فالإسلام.بسهبرلةتتملاعقيدتهمعنفسخهمأوالمسلمينتذويبوعمليات

يصاصط.هذاأجلوهن.الأمممذاهببينيذوبوااناتباعهعلىالسهلهنلي!س

التقدير.للقارىءونتركأهثلةنقدموسوف.الإكراهوسائلوالنفسيالفكريالقهر

قريةبمداهمةاليساريةالاشتراكيةتنزانيالحكومةالتابعةالميليشياتقامت

رفضواالذينالمسلمينعلىواعتدوا.القرآنومزقوا.الإسلاهية(بوزحارا)

منهمطلبتقدالميليشياتوكانت.الإسلاميةالشريعةتخالفطقوسفيالمشاركة

.)27(يعبدوهاوأنالشممسإلىيتجهواأن

المصادرفإن.العتيقةالرأسذاتأههاهنرضعتالتي!الاشتراكيةإكراهإنه

سثتيبينالمسلمينمنالسوفياتيالحكمضحاياعددقدرتنفسهاالروسية

مسلم.بمليونو17911891

ولبمنصرواالأندلوس!نأنلارلخعافالمعروفالأخرالمومإكراهعنأما

هنعاالعربيةاللغةبمنعمرسوهاالثانيفيليبأصدرالأندلسسقوطفبعديتنصروا

المسلمونوكان.القشتاليةاللغةلاتقانسنواتثلاثالأندلسيينوأمهل،باتا

.25/11/85المسلمونجريدة)27(
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يذهبونوكانوا!نصرانياالمتوفيفيدفنالكاهنيحضرلئلاهرضاهمأخباريخفون

أهليتمكنفلمغرةح!نعلىماتأنهفيقولونالكنيسةإلىالمريضموتبعد

زهنيزطالكاهنأن،والأعجب.عجلعلىالكاهناستدعاءمنالبيت

السجنفيوألقاهالمسلمينفميهعلىالقبضبإلقاءقامالمسلمينتنصيرأرادعندما

هنصوتوأمرهمناههفيحلمأرأىالمسلمالفقيهأنالبلادفيوأعلنخرجثم

حدثتالحالا!هذههئلأنلعرفونالمسلمينولأن،النصرانيةبدخول)!(السماء

،القدسعنالنصارىإجلاءاليهودأرادعندماقبلهنوحدثتلقسطنط!ينقبلهن

وهكعبالهممساجدهمحرلىإلىأدىالذىالأهر،الدجلبهذاالمسملونلعبألم

بينالأندلسيينجميعيخر.إيزابلامن2015عامقرارصدرحتىوهصاحفهم

.)28(كفردارالأندلسصارتالمرسومهذاوبعد.الرحيلأوالتنصير

حجزكانلذا.بالإكراهدائمالممالمسلمعنلذولبعملحهأنلعضحهذامن

يعمللبمالعظامداخلوحصرهالقرآنوتحجيمضروريأأمرأالعظامداخلالقرآن

،)92(قديماعليهاعملوابل.فقطالحديثعصرنافيوالنصارىاليهودعليها

.)03(الجرائممعالمعلىواضحهتبدووبصماتهم

عيب:أرضيةمذاهبإلىالركونإن

البحث.هذاهنالمدخلراجع)5(

.147،911صسعيدعادللمالمواركةالأندلسيونراجع)28(

؟...عالميةنظرةإليهينظروالم.ملابسهموداخلالعظامداخلالقرآنحجمواا!وارج)92(

قالوفيهم.المصاحفوحملبال!ث!عاراتتاجروا.الباطلأجلمنالحقكلماتاستعملوا

يمرقكماالدينمنيمرقونتراهيهميجاوزلاالقرانيقرأونوأصحابههذا)إن:!الني

إلىالسهميعودحتى)(يفوقهفيالسهميعودحتىفيهيعودونلاثم.الرميةمنالسهم

اهلمنكفرواالذينفيهايدخلالبريةشروصفة،أحمدرواه،البريةشرهمفاقتلوهمهكانه(

.واحدةعملمجموعةأنهميفيدمما،والمشركينالكتاب

وهذاعنهالثهرضىعلىالإمامممحلبعدماف!رةفىالأخصوعلىواضحهال!بصما!هذه)03(

تعالى.اللهبإذنالمشبوهةالأصابعمنآخربحثفيهجالهسيكون
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الثراءالىالنظرهرارةهنالنفوسوتعفي.الخبزتمنحقدالشيوعيةإن-)

أنتدعوإنها.الحياةفيكلهاهقدساتناتسلبناالخبزتمثحعندهاولكنها.الفاحش

والفرد.المذهبأصحابرصثمهالذيالطريقخلالهنإلاخلاصولاعلاجلا

ضائع...قزنم.فتات.والسماءبالأرضتربطهكليةعقيدةبلا

يفكرونمنعند.الاخترامتستحقلاصغيرةفكرةذاتهافيالشيوعيةان

)31(.!والشرابالطعاممناعلىإنسانياتفكيرأ

جانبفيالمسيحيةففيه.الراسماليالمعسكراو.الغربيةالجبهةأها

،عذرههذافيوللغرب.آخراجانج!فيالواقعةوالحياة.الكثائسداخلهحصورة

علىالفردرتعهذاوعلى.المدفيةالحياةفييدخلونكيفلهميبينلمالدينلأن

يغوصالضميرعريان.المشاعرمنعارياليصبحالقيودجميعوفكأرضهصفحة

معبوداهوىصاحبلكليقدمالذي،الفاح!شالثراءوقاذوراتأوحالفيبقدميه

معهالدجالىالمسيحلأن.برغيفالإنسانتربطالشيوعيةانيتضحهذاوهن.له

النفوسلعابعليهايسيلبشهوةالإنسانتربطوالرأسمالية.)32(خبزهنجبال

وكلوالنساءالكنوزمعهالدجالالمسيحلأنبالسوءالأهارةالنفوسوتنميالمريضة

.)33(يعميبريق

الثهعندمنلأنهالمنهجربانيةهو+المذاهبهذهوبينالإسلامبينوالفرق

لأبيضولا.اعجميعلىلعربيفضلفلاالإنسانيحترمالمنهجوهذا.تعالى

فيوالجزاءبالبعثيؤمنلأنههسؤوليتهعليهتقعفردفكل.بالتقوىإلاأسودعلى

نأيكرهلأنه.المشكلاتلجميعالحلعندهالإسلاميوالمنهج.الأخرةالحياة

يقفواانلأتباعهصطبل.الذليلالمستجديوقفةالإنسانيةالمائدةمناتباعهيقف

الحلولعندهالإسلامإن.بقليلليسعندهموما،عندهمماالمعطينوقفة

.21قطبصيد/والرأسماليةالإسلامهعركة)31(

الفتن.فيسيأتي321(

الفحن.فىسحأدى331(
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،وافرواتالملكياتتوزيعلسوءالحلعندهفهو.الاجتماعيةللمشكلات

العملجهازفسادولمشكلةالفرصتكافؤعدمولمشكلة،والأجورالعملولمشكلة

،وانزواءعزلةفيالداخليةحدودهمداخلباتباعهيقفولا.)34(الإنتاجوضعف

.فالإسلام.الدوليةالمجتمعاتفيبهايبرزالتيالشخصيةالذاتيةأفرادهيمنحبل

...غربيةأوشرقيةكتلةإلىزهامهاتسلموامعاتذيلايكونواأنأفرادهعلىيأبى

!!عيب!والأكفانالعظامداخلحجزهكانلقد

نقصفييخرجلكنه..أ.:العيبهذاعلىسيترتبللذيحذيفةيقولثم

الدين.منضعفعليهترتبالعيبأنيفيدوهذا،،الدينهنوخفة،الناسمن

الدينهنضعف:الثانيةالرجعه

إلىيذهبفقيهفكل!غيرهعلىالفقهاءيعكفالإسلامغيابفيأنطبيعي

تكدستوكلما!وجبن!رغيفهقابلغيرههتاعليحملالسفنينتظرالمحوانىءأحد

يريدوهذا،معهالمصلحةلأنالشرقييريدفهذا.الجدلىزادكلماالأحمال

تملأالمزيفةالمفاتيحوهناك.المفتوحةوالثوافذالمفتوحالبابلأنهالغربي

يقوهون،معسكرعلىالاستقرارومع.والأعراضالخاهاتتسرقوبها،الطرقات

،والردمنهاوالأخذ،الدراسةعلىالأجيالوتعكف،مخازنهمفياوراقهبوضع

تتابعلملأنهاهنهالعقولجفتأنبعدرسمأالقرانيجدالذيالجيليأتيحتى

وجعلتهاالمحليةالأغلالكبلتاغلالى،قوةازدادتقدالأغلال،ويجدونبهالواتع

لمالتيالدوليةالعدلمحاكمفيالعالميةالصفةأخذتأغلالايجدون،لهاتابعة

أنيجبواحداشعبأإلاتعرفلالأنها،القهرطحنهاشعوبعنالأنحتىتسمع

الجديدالجيليجد(،الدجالىالمسيح)السلاماميرسيقودهالذيالشعبوهويعيش

دياناتأصحابأواتلياتعنتسمعلمالتي،الإنسانحقوقبمنظمةيسمىها

الإنسانذلكهوواحدأإنساناإلاتعرفلالأنها.للشمسالسجودعلىأرغموا

قطب.سيد،الراسماليةسركة/يراجع)34(
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مايوهاوصنع.الوثنيةلتمتصالأهمطريقفيهايوهأسارتتافلةصنعالذي

.!واشتراكيرأسمالي.نصفينالعالمشمطرعلىتعمل.أصناها

.الأرضتيطويجيادأ،صباحذاتالعالمشاهدانبعد!عالميضعفإنه

والدعوة-مصروهقوقس.الصينوهلك..وهرقل.كسرىإلىدعوةتحملوهي

واسعهعنى،هذامنالمعنىف!ن.والأكاسرةوالأباطرةالقادةالىتوجهعندها

يكونوقراوهم.والمتخصصونالباحثونفيهاالتي.الأجهزةعندهمفهؤلإء.الأفق

اختصاصاتيحددالمنهجهذاأنوبما.عليهمالمعروضللمنهجدارسالرقرا

،ومهافىن،معادبين.الردودتتفاوت.هواقعهجميعفيالدجلولضربقيصر

وهتعاطف.

المحلي.الضعفعلىأسقطفإذا.عالميضعفإلىالقرآنحجزأدىلقد

علىقادرغيرالإسلامبأنيدعيمنيخرجالأسواقهذهوفي.الإرادةضعفيتوالد

ويتكلمضعففيولدضعفهذاان!المناسبةالحلولعندهوليسالواقعمواجهة

بالإسلاميعنيكانإذا؟تحدثهنعنهيتحدثالذيالإسلامهوفاين!ضعفعن

إذاأما!حلولعندهليسالنوعهذافإن.تراقيهمبينالناسيحفظهالذيهوأنه

فبعد.فلينتظر.وهرقلكسرىإلىورقتهأرسلتالذيهوأنهبالإسلاميعنيكان

عنه.سنتكلمحين

الضعفوقسمالناسمنلعيبنتيجةجاءت(الدينمنضعف)مرحلةإن

وانسحبلهكلهالواقحتركلأنه.الدجالللمسيحيمهدالذيهو،الدينمنانشطرالذي

العينمعصوبكلهواقعفيويعي!ش.طبقتهغيرطبقةبينيعيشوكانهالدينليعيش

بلفافاتملتفالمجتمعيكونوعندها.صهيونابنةنسجتهاكلهابلفافات

.بالجدرالاحتماء.الخوف.اللصوصطبائععليهتجريوانبدفلا،اللصوص

لهاالنسعانوجرلمه.الأباعدبعنوالحج!سس.الألارببعنالعداوة.الحسد

.ابدجالالمسيححذاءتحتأجرهوابالذينتلقى،العقوبةوهذه.عقوبةالهعند

جميعأوهؤلاء.بهاعتزالذييدعلىذلهالثهيجعلأناللةبغيريعتزمنعقوبةلأن

017

http://al-maktabeh.com



تطاريركبهمأناثههنحقأفكان.الدجالالمسيحلجنودالخيمامأوتاددقوا

تعالى:يقول!!الطينفيهناكبهمبلقيالذيالاستدراج

بمافرحواإذاحتىشيءكلأبوابعليهمفتحنابهبمروامانسوافلما..أ

.)35((مبسلونهمف!ذابضةأخذناهمأوتوا

وراءوجعلوه.وتناسوهعنهأعرضواأيبهذكرواهانسوافلما:كثيرابنقال

افهبناستدراجوهذا.يختارونهاكلىهنالرزقأبوابعليهمفتحنا.ظهورهم

الأهوالمن(أوتوابمطفىحواإذاحتى!:قالولهذا-هكرههنبالثهعياذ-تعالى

.)36(خيركلمنايسونهمف!ذاغفلةعلىأي،بفتةاخذنماهم)والأرزاق

الشديدالعذابوباطنهالرحمةظاهره.حريرهنبقفازضرباتتوجهأحيانا

كانتو4إن.الضنكدائرةفييعيشونالحقيقةفيهم.الذكرعنأعرضواالذينإن

وإن،العمىدائرةفييعيشونالحقيقةفيوهم.وزخرفذهبمنزرائبلهم

صياحهمكانوإنالبكمالصمدائرةفييعيشونوهم.وتتابعترصدعيونهمكانت

الدنيا.يملأ

ولكنإ!البركماتابوابتكنلمإ!أبواباعليهمالثهفتح.نسوالماإنهم

لهموولد.مراعيهموتعددت.خزائنهمفامتلأت.البركاتعداشيءكلأبواب

هلكاتمنملكةكلتتشربأنوبعد.الشهواتفينفوسهمتغرقانوبعدالأولاد

بالنسبةالموتزادهايعنيعنالابتعادويصبح.وتدمنه.زادهابالسوءالاهارةالنفس

لها.

لأييعرفونلاولكن.يعملونهم.طرقاتهمفىيتجولالياسترىوبغتة

لطلعالهمولكن.الأموالألدلهمفى!لسعونإلمهالذىالهدفوما.لعملونجهه

.44نعاملأا(53)

.132/2كثيرابن)36(

171



.بالخسارةتأتيالتجارةولكن.التجارةوتفشو،أيديهمفيالذىمنأكبر

:الزهاناخرعلاماتمنعلاهةعن-لمجم!النبييقول

يخرجوحتى.التجارةعلىزوجهاالمرأةتعينحتى،التجارة.وتفشو.أ

)37(.!شيئاأربحلم.فيقولى.فيرجع.الأرضأطرافإلىبمالهالرجل

فتحمرحلةفيادمنتقدبالسوءالأمارةوالنفس!إربحهناكيعدلم

فيترفرفأعلام.الحياةمرافقجميحفيأعلاملفصوصيةفتكون،الأبواب

.المالأخذبماالمرءيباليلازمانالناسعلىليأتين":ي!النبييقول.الهواء

معتستقيمإفرازاتالمجتمعيفرز،اللصوصيةومع.(rA)!حراممنأمحلالامن

الشياطين.كقلوبقلوبهم.الأدميينكوجوهوجوهترىالطرقاتففي.حاضره

واذا.اغتابوكعنهمتواريتإذا.رحمةقلوبهمفيليس.الضواريالذئابأمثال

.)93(كذبوكحدثوك

يقولأولادهمهنحتىخيركلمنآيسونالجميع!للكلعدوالكل

منخير،جرواالرجلفيهيربيلأن،زمانالناسعلىيأتي...):يكيمالنبي

!!الدجالالمسيحيأتي،البأسهذاوفي)04("...ولدايربيأن

فيقدم،كلهالإنسانيالتاريخفيللشهواتتاجرأكبرالدجالالمسيحياتي

المسيحلأن،ليستعبدها،لهايقدم،تريدماوكلتشتهيماكلالمدمنةلل!نفس

كله.الإنسانيالتاريخفيديكتاتورهوأكبرالدجالى

به،ذكروامانسواللذينالاستدراجطريقنهايةفيالدجالالمسيحيقف

منهملعيبإلاذلكفعلواماوهم،يعملغيرهوتركواالدينكفنوالأنهمنسواوهم

38513(.العمال)كنزالحلامرواه)37(

(rA)03(379)كنزوالبخاريأحمدرواه.

)326/7(.الزواثدفيالحديثأصل)93(

(0)t77)كنزالحاكمرواهr i)i.
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حذيفة.ذكركما!تراقيهمالقرآنيجاوزلمعندها،اقترفوه

بين،ذاتوسوء.الدينمنوخفة،الناسمننقصفييخرجلكنه...أ

،ثقافاتفاهتص،الأهمطريقإلىذهبالذيالمعسكرمصيرهوهذاكان

النصرانيةالقديمفيوضعواكما،الحديثفيطريقهفياليهودوضعهاوقاذورات

وأشرففوحدهاقسطنطينيومجاءحتى،كلهاالوثنيةفامتصتالأممطريقعلى

معيتناسبالذيالإيمانقانونلهاأقرأنبعدالخارجيةشؤونهاعلى

يجاوزلاالقرآنويقرأالشرقهنيخرجالذيالمعسكرهذاإن0)41(!أفكاره

أقامتثمالفكريةالأغلالىمنهوتمكنتصفاتهحملمنكلحذوهيحذو،تراقيهم

نفسههلكاتفجعلتالنفسيةالأغلالمنهوتمكنت.للأصنامالسجودحبكيانهفي

.للأهواءهدهنةملكاتكلها

الاجتماعية!اياغلالى

المسلمينيذوبأنبغيةالفكريةالأغلالىورقةطرحواعندماالمكرجماجمإن

بكلالمجتمعبتهيئةقاهوا.الاجتماعيةالأغلالفرضأجلمن،المعسكراتبين

منالقراءةتغيرلاالطرقاتفيالقرآنقرىءإذابحيثأهدافهمعلىليكونطاقاته

)+(نهايتهإلىيصلحتىلهالمرسومالطريقفيسائراالإنسانيظلبل،الواقع

جمز:النبييقولى؟كيف!الدجالىللمسيحتابعأنفسهيجدالطريقنهايةوعند

اليهودكفرتكما،يشعرونلاوهم،بالقرانيكفرون،اهتيمنقوم)يكون

والشر،الثهمنالخير،يقولون.ببعضهويكفرون،القدرببعضيقرونوالنصارى

والمعرفة.الإيمانبعدبالقرآنهـلكفرون،الئهكتابذلكعلىفيقراون،ابليسمن

البحث.هذامنالأصنامراجع)41(

نتتبعوسوف.قديماحدثالذيالمنحنىفيمرحلةأوسععندمنالمسلمينالتقطواواليهود)5(

عندالتاريخمرعلىاليهودأسواقفيسلعةيكونوالكيالمسلمينأعدالذيالمنحنىهذا

.صيادابنعنحديثنا
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في.الأمةهذهزنادقةاولئك.والجدلوالبغضاءالعداوةإلاهنهمأمتيتلقىفما

طاعونا،الثهيبعثثم.واثرهوحيف،ظلممنلهفيا،السلطانظلميكونزمانهم

قليل،يوهئذالمؤمن،منهمينجومنأقلفما.الخسفيكونثم،عاهتهمفيفني

ثم.وخنازيرقردهأولئكعامةالثهفيمسخالمسخيكونثم.غمهشديد،فرحه

.قريبا"ذلكأثرعلىالدجالالمسيحيخرج

!إالثهرسولبكىثم

:قال؟يبكيكما:وقلنا،لبكاثهبكيناحتى

.)42(المجتهد"وفيهمالمقتصدفيهملأن،القوملأولئك"رحمة

والنصارىاليهودفرضهاالتيللأغلالىالبالغالتأثيرمدىيبينالحديثهذا

قوجمأ،هناكأنبتعريفناالحديثبدألقد،حذوهميحذومنأو،القومهذاعلى

قراراتباتخاذقامالقوموهذا!واحدةأرضيةفوقوالنصارىاليهودمعالتقوا

قرأواانهم.وأقوالهمقراراتهمعلىوترتب!ببعضهولكفرونالقدرببعضإيقرون

ودكفرون.الثهكتابذلكعلىفيقرأون)فكفروا.ذلكعلىاللةكتاب

علىالدجالالمسيحيخرجثم"المجتمعفيبغرسهالكفرياتيهذا"وبعدبالقرآن

.اذلكأثر

الحديث!ولنتدبر

اليهودكفرتكما.يشعرونلاوهم.بالقرانيكفرونأهتيمنقوميكون)

.؟الكفربهذايشعرونلاوكيفوالنصارىاليهودكفرتفكيف"والنصارى

وهذا،بالكفرغ!رهملحهمونبل.كفارأنهمانفسهمعلىلمولونلاإنهم

مشقةأنفسهميكلفوالملأنهميشعروالموهميشعرونلاأنهمهو،بسيطلسبب

عاش.والأحبارالأباءأيديبينوجدوهسطراخرعندالعقلجمدوالقد.التفكير

ملابسلمطروسماءأرضعنلمكلمأحلامباب!سبىمنذالممظهأحلامفىالعهود

.A(rAA2)كنزوالبغريالطبرانيرواه)42(

wt

http://al-maktabeh.com



!إالأسيراحلام)43(،مساكنهمتملأالبقركلاويحجمفيذهباوتمطرالصوفمن

بالحجريومايحتمواحتىيشعرونلاعالمفيسيظلونهم؟هشقةالأحلامفيفهل

ذائرةمنسيخرجعندثذ)44(.فاقتلهيايهوورائيإن!مسلمياالحجرفينادي

وأللتضرعوزنف!يهيقاملا.عصيبوقتفيالمحسصسدائرةإلىاللاشعور

.البكماء

الشم!سظهورإن":تقولفلسفةوراءجرلأالعقلاجمدواالنصارىوكذلك

يحلمونأيضأوهم"،الليلهنتصففيأننايعني.الظهيرةعندالسماءكبدفي

فيالمسيحيلاقواحتىالهواءفيفيسبحونفيهسيخطفونالذيباليوم

.؟هذافيمشقةفاي..)45(السحاب

القلبلهيطمئنالذيالشعوريغذيلأنه.أجروللتفكير.مشقةللتفكيرإن

فيهاتبح!ثعقولإلىتحتاجكتبهمداخلفقراتأيديهموبين.النفسإليهوتسكن

بالتوبة.يكرمهاأنالثهلعل

يشعرونلاوهمأيضأكفروالقد.الإسلامإلىينتسبصنالذينالقوموهؤلاء

هنا.منبدأالطريقإن؟الواقعإلىالترقوةمنشقوهالذيالطريقهوفما

منوالشراللهمنالخيريقولون.ببعضهولكفرون.القدرببعض!رونأ

.إابليس

المسيحإلىانتهتالقراراتداتوها.فقهاءهنلهبدلاقرارايقرالذيان

يلي:هاهيالمجتمعداخلالعريضةخطوطهكاشاالتخطيطفإنالدجالى

تكون.والانهزامية.والتواكل.والرهينة.العزلةمفاهيميتبنونهنإيجاد-

الفكريةالأغلالعلىيحافظواوانوالترقيعالتبريرعملياتاجراءهيمهمتهم

حينه.فيسيأتي)43(

حينه.فيسيأتى)44(

البحث.هذامنالمعالمراجع)45(
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.)46(المجتمععلىالمضروبةوالنفسية

عبادةقاعدةارساءوليتم.العصمةداثرةالرؤوسهذهتدخلتياراتإيجاد-

يتمحتىالتياراتهذهتتبناهاوقديمة.ساذجةقضاياطرحمعللرجالالرجال

.الأحداثمواجهةفيالثباتوعلى.والفاعليةالحركةعلىالقدرةافقادها

بلافيترنحللإسلامالانتسابمنيخجلالذيالمجتمعسينبتلهذاونتيجة

جماعيوبشكلونفسيأفكريأالكاملالاستعدادلديهويصبح.غايةولاهدف

.الصدأةأغلالهمفوقأغلالهليضع.الدجالالمسيحاتجاهفيللمسير

هذهحسمالثهوكتاب؟كيف.الأخربالبعضوكفرواالقدرببعضأقروالقد

التيالقضيةهذهنبيإنالبيضاء.المحجةعلىالأمةترك-لمجزاللهورسولالقضايا

يخدمحكمإصدارأجلمنكانتأنهايعنيالدجالالمسيحإلىمدخلاكاشا

وعلى.مامكانفي.مالهيئةاو.مالقبيلةأو.مالجماعةأو.مالفرد.هوى

يكلفواولم.التفسيرلهذاوفقاالمجتمعلحمفنبت.القرانقرأواالحكمهذا

هجتمعفييعيشوقررطرحالذىلأن.الحقيتبينواحتىالتفكيرمشقةانفسهم

وعلىالشواذهنعبادتهاعنخارجكلويعتبر.الأصنامعلىفيهالأغلالتحافظ

.يشعرونلاوهم.القومكفر.هذا

القضاياهذهيثيرالذيلأن)47(خطورتهالهاالقدرفيتتكلمالتيالقضاياإدن

أماممنانسحابهمإثر،أيضأالقديموفي.اليومالواقععلىواضحةبصماتهملبدووهؤلاء)46(

الفتنة.وحلفيالأغلبيةسقوطفيس!ببافكانوا،الرجالمعادنفيهاتظهرالتيالأحداث

فيهااضطربتفقد.عجاجةحولهاثارتالقضاءمسألةأثيرتإذاأزهرهابوالشيخيقول)47(

أشبعوا،فلسفيةاتجاهاثفيهاالناسواتجه.والجدلللمناقشةميدانافيهاووجدتالعقول

كانلذا،الفتننطاقاتسعكلمايشتدالقدرفيالكلاموكان.عقليةتهمةمنعندهممابها

ولقول101صالمذاهبتاريخ(واحدأشدعلىعنهاللهرضيعليعهدفيفيهالكلام

،ضلالأوهدىمنباختيارهالإنسانعليهسيكونماعلمهبعشمولالله)يعلم:شلتوتالشيخ

انكصث!اف=مجردهوإنما.والإلزامالقهرمعانيمنشيءبذلكاللهعلمفيوليس،ضراوخير
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فيما.العملتركيعنيالانسحابوهذا.الباطنعلمإلىالظاهرعلمهنينسحب

و3هنهمالدجالالمسيحيريدماذايعلمونيهودعلىعالةليعيشوامنهماللهيريد

..التافهةالقضايايشثىغيرهمودجعلون.ويمكرون.يتحركونهذاعلى

بهعصرفيوقعتقديمةأحداثالىيتطرقربماالقدرفيالحديثولأن

الأحداثهذهنتائجعلىالقومهؤلاءيضعوربما.يي!.النبيصحابةمنعديد

الذينتتعدىفتنةالأحداثهذهأنبينماالثهكتابذلكعلىويقرأوناحكاما

تعالى:قال.ظلموا

.)48(!..خاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافتنةواتقوا..)

حتىتمكثبل.النسيانعالميطويهاثمنهارمنساعةتمضيلاالفتنةإن

تفسيرفيكثيرابنقال194(.والقلوبالعقولفيهاولختبر.يقعهنتفسيرهافييقع

الجمل.يومفأصابتهم،خاصةبدراهلفينزلت:السديقال:الأية

حذرتعالىاللةفإن.اصابتمنالجمليوماصابتالفتنةكانتفإذا)05(فاقتتلوا

أيضاهي.مجاهدقال:كثيرابنقال.خاصةظلمواالذينتصيبلاانهامن

يقربوالاأنالمؤمنينالنةاهرالأيةهذهتفسيرفيعباسلابنقولوفي.لكم

.)51(بعذابفيعمهمظهرانيهمبينالمنكر

التاريخمنويلتقطون.القدرفييبحثونالذينالقوميركبالجدلقطاروفى

فيلتقونوالنصارىاليهودأرضيةعلىبهميقفالذيغزلهميغزلونوعليهماحدثا

..الدجالالمسيحعند..هناكجميعأ

عليهابنىالتيالاختيارسنةوهي.الثهرسمهاالتيالداثمةالسنةعلىسيقعوماوقعما=

.47(صوشريعةعقيدة)الإسلام(والعقابوالثوابالتكليف

(tA)25الأنفال.

.ضياءابنعنالحديثعندذلكبيانسياتي)94(

.992/2كثيرابن)05(

.992/2كثيرابن)51(
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الشريف،الحديثنصكماهؤلاءطريقنهايةفيالدجالالمسيحكانفإذا

ووفقأأنفسهمفىماعلىاذكتابقراءةإلىسينتهيالقومهؤلاءجدلفإن

لأن(إيمان)نظرهمفيالثهأنزلبماالحكمعدمسيكونفمثلأ.لأهوائهم

والعرضالأرضعنوالدفاعالعدوانردوسيكون!!دنياهبشؤونأدرىالمجتمع

منبآيات3تزينتكلهافتواتعندهملهيكونوالربا.دارهابتعصبنظرهمفي

يوسفبنالحجاجيحسمه.كلههذافيالمولىوخلاصة!!الكرلمالقرآن

مكةإلىتوجهت.فيهوبالتجمم!النبيمسجدإلىالخيلدخلتفعندها.الثقفي

الصواعقاللهأرسلهذارهيهموعندوالمنجنيقبالحجاوةالبيت(الأبطال)ورهى

عنالشامأهلفوقفواحرقتهالمنجنيقعلىالصواعقفنزلت،والرعودوالبروق

قائلا:الحجاجفيهمفخطب.مكةمحاصرةورفضواالرمي

قربانهمفتأكلقبلناكانمنعلىتنزلىكاش!النارأدنتعلمواألم،ويحكمأ

للضربفعادوا(!؟!فأكلتهالنارنزلتمامقبولعملكمأنفلولا.منهمتقبلإذا

بالبكاءمكةفارتجت.الحرامالبيتداخلالزبيربناللهعبدقتلواحتىوالمحاصرة

!!عليهوأثنىإ!اللهوحمدالمنبروصعد!!المسجدفيالحجاجفجمعهم،عليه

إلا...الزبيربنالثهعبدقتلواستفظاعكمبكاؤكمبلغنيمكةاهلياأ:قالثم

..أهلهافيهاونازعالخلافةفيرغبحتى.الأمةهذهأخيارمنكانالزبيرابنان

خلقهتعالىالثهلأن.الجنهحرمةادملمنعت(القضاء)هنمانعاشيئاكانولو

.كانماهنهكانفلما.جنتهوأباحهملائكتهلهوأسجدروحهمنفيهونفخبيده

أعظموالجنة.الزبيربناللهعبدمناللهعلىأكرموآدم.بخطعئتهالجنةمنأخرجه

521(.(!!!؟!يذكركمالثهفاذكروا.الكعبةمنحرهة

!!أسيادهلهوىووفقالهواهوفقاالقرانقارىءعند!!قويةوحجة!!علم

نعتمدلاهذابحئنافيأنناإذلهمنعتذرونحنسيدنا!9بلفالحجاجاسميسبقمنهناك)52(

فيالزبيرابنوقتلالحرةأحداثفيتراجعالحجاجفيهاتكلمالتيوالأحداث-الألقاب

./932/8،2228()البدايةالكعبة
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ستكر!طويللجدلنتيجةجاءولكن.وليلةيومبينيولدلم(الفقه)وهذا

.صيادابنعنحديثناعندجذوره

اللة.كتابذلكعلىفيقرأون.إبليسمنوالشرالثهمنالخير!ولون"

."والمعرفةالإيمانبعدبالقرآنويكفرون

معتقداوالثصارىاليهودامالىبئرفيبدلوهأدلىالذي.التافهةالمضاياتيارإنه

أمللاالتيالمعطوبةاليهودسفينةركب.حسابغيرمنلهبالنسبةالجنةدخولأن

الذيالتيارإنه.والأهواءوالأصنامالعراءمستنقعفىغاصتلأنها.إصلاحهافي

التجزئة+علبهنقضاياهيثير.شيءأييعلملاوهوشيءكليعلمانهيدعي

وماذا؟اللهعثدمنماذا.يبحثونبعضهموجوهفيوجوههم.وضعوا.باهتةقضاياه

فيكفرون.بألسنتهمالجميعويضرب.يجتمعونالأصناموحولى؟الشيطانعندهن

لادائرةفيهناككفرهمكانأنبعدوالمعرفةالإيمانبعد.صراحة.بالقرآن

جمم!:الثهرسولمنتحذيروهناك.يشعرون

.)53(،00كفرفيهجدالأفإنالقرآنفيتجادلوالا..أ

.()00،4ببعضبعضهاذكتابتكذبواولاالقرانفيتجادلوالا..أ

حتىالجدلشيرالتيالقضايالهميقدممنهناكلأن!جادلواولكنهم

خصومرأيلكليكونوطبيعيالثباتوعدموالفاعليةالحركةعلىالقدرةيفقدهم

منينبثقهنهاجهوأنالحقطائفةأنهيدعيخصموكلالحواريشتعلالخصوموبين

.!!بعضأبعضهملعنفيالجميعويبدأوالسنةالكتاب

تديماأما.الدجالالمسيحإلىأتباعهبجميعيصلالذيالعقيمالجدلانه

تصورصفعهضائعأوجهداعقيمأجدلأعنهالثهرضيلبلالجهلأبوجدالىكمان

122(.ص)الزواجروالب!همىالط!السىأخرجه)53(

.(231)الزواجرالديلميرواه5()4

?lv



:بلالرددهواحدلاعتقادواحد

أحد،.أحدأ

بلالىووجدمرإذاكانالسلامعليهعيسىدينعلىنوفلبنورقةكانلقد

جدلأماo(()5بلالياوال!+أحد.أجد01وقالإلعهنظر،أحد+أحدأنشيدهيردد

إ..لايشعرونالذينجدللأثه!إالخفراءبهيفوزالسفهاءديارفيدارإذاالزمانآخر

.والبغضاءالعداوةيؤصل!!مملجدلى!يشعرلامنبجدلادراكوما

.(والجدلوالبغضاءالعداوةإلامنهمأمتيتلقىفما..أ

العداوةتثمربذوروابسنةالقرآنفيوهل؟بالعداوهتأتيالقرآنهعايشةهل

فمماكفةفيوالأمةكفةفيهؤلاءمئلانإلىاشار-لمجنمالنبيإنه؟الواحدةالأمةبين

لاطارىء.الأمةطبيعةفياصيلاليسمنتسبقذرطارىءأنهم)منهم(أمتيتلقى

يدهبصوتويضربلسانهبسوطولضرب!النفاقملاهحيحملحتىوجودهمنبد

لأنهمالأغلالوصناعالأغلالصنعتهدجل!القرآنيقرأونوهمبالعداوةجاؤوالقد

..وخفراؤهإقيصرفياتيالرأستوضعقاعدتهمفعلىالزادبهذاجاؤوا

(..واثرهوحيفظلممنلهفيا.السلطانظلميكونزمانهمفي..أ

منأصلأقوالهواعتبرتالأغلاللهمهدتالذيالسلطانياتيزهانهمفي

اليهوديةأفسحتكماتماهأالغفرانصكوكيستحقلاعليهاخرجومنالدينأصول

"الدجاجةمسالةفيالجبالقممعلىالنصارىجادلأنبعدلقسطنطينالطريق

ثمالعداوةتاصلتالجدلهذاوعلى؟المجيءفيالأخرىتسبقايهما"والبيضة

ينازعهل!بحيثالقومعندلهمهدقدالتفسيركان)56(إيمانهبقانونقسطنطينجاء

الثه.حقعنأحديسألهولاأحد

بينالمسافةوتكونالدجالللمسيحتمامأالساحةتهيأالسلطانظلموبعد

./583والنهايةالبداية(هه)

البحث.هذافيالأصنامراجع)56(
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:وثباتثلاثعلىالدجالىالمسيحوبينالقومهؤلاء

الدجالى.المسيحنحوللمجتمعالأولىالوثبة

،..عامتهمفيفنيطاعونأ)57(اللهيبعثثم..أ

عدوىمنأتباعهبمحصينقامهذهبوكلوالأصنامالمذاهبتعددت

جزيرةفيكأنهأوزجاجيةعلبةداخلوكأنهحزبكلفداشالأخرىالمذاهب

يقولالواحدةالأسرةداخلحتىوالاختلافالخوفطاعونضربهملقدمعزولة

بتى:النبي

هنالأضانولختلفالأقاويلوتختلفالقلوبتتناكرحتىالساعةتقوملاأ

.،)58(الدلنفىوالأمالأب

لاغابةفيأنهمنالمؤمنيشعرالجدلأهلعنوبعيداالكلفييشكالكل

بق:النبييقولالكلعلىالحربالكلأعلنعالمفي.عليهوهنمعهمنيدري

فيالزهدمنلهمأنفع..الناسفيالزهدزمانالناسعلى.وليأتين.أ

.(09(والدرهمالدينار

الذيالاعتداءمنخوفانفسكلداخلأسلاكهنصبالذيالخوفهذابعد

اقداههمتحتمنالأرضيمزقالذيالأكبرالطاعوندوريأتيمصدرألهيعرفلا

وتوضعأرضألفالأرضفتصبحجمعهميفرقالذيالعدوعلبهمالثهفيرسل

هذالأن)06(بتصريحإلايخرجول!بإذنإلاأحديدخلفلاقطعةكلحولالأسلاك

بهسمعتم)فإذاالصحيحفيوردلماالتامةالعزلةويحققالأحياءيضربمرضالطاعون)57(

.هنه(فرارافيهاتخرجوافلافيهاوأنتمبارضوقعوإذاعليهتدخلوافلابارض

5()A79385(.)كنزالديلميرواه

.31(200)كنزالديلميرواه)95(

فكانفكريةمذاهبانبتتأخرىوسائلوالقدرالقضاءحولالجدلبذورأنبتت،تديما06()

كانتثم؟والكوفةوصفريةعمانفيالإباظيةوكانت.والجزيرةوفارسالعراقفيالخوارج

حولهاوالجدلالمذاهبهذهوبعد"والمعتزلةوالجبريةالمرجئةأنبتتأخرىبذورهناك

الأولالعباسيالعصرمناستقلواوالزلاديةوالطاهريةوالأغالبةفالأدارسة.بهمالأرضتقطعت

81%



يخافاليسارالسجينيخافالسجان!الطاعونعملهووهذاالطاعونهقتضىهو

بالقوميةيناديالذيالأخريخافمنهماوكلاليمينمنيخافواليميناليسارمن

المسيحوافوغاءاللعنةعالمجميعايلعنهموالتابعبالحزبيةيناديالذييلعن

..راسهعلىيقفالدجال

هو:الأصلإن

هكانكلمنرغدأرزقهايأتيهامطمئنةامنةكانتقريةهثلاالقهوضرب)

.61((يصنعونكانوابماوالخوفالجوعلباساقهفأذاقها.اقهبأنعمفكفرت

ديارإلىخوفهنوآمنهمجوعمنأطعمهمالذيديارمنخرجوالكنهم

ياتيحتىالخوفرداءيلبسهمالرغيفومقابلمبداهقابلالرغيفلهميقدمالذي

!!والجبروتوالفتنةبالركيفلهمالدجالالمسيح

هو:الأصلإن

.!)62(سبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبوولا)

.!)63(فيهتتفرقواولاالدينأقيمواأن)

والذي!الواحدالكتابفيوتفرقواالأهمإلىوذهبواالسبلاتبعواولكنهم

فيهاالتيالدوائرإلىيخرجبلالتعددفييجتمعانيمكنلاالواحدفييتفرق

تعالى:يقول.لحمهشطوهنها

بطبرستانوالزيديةبخراسانوالسمانيةبفارسالصفاريةاستقلتالمماليكسلطةعصروفي=

الخلافةعاصمةمعيبقولمالشمالفىوالفاطميرن،والشامبمصروالإخشيديونوالطولونيون

وانقسمتالإسلامكلمةافترقتالعباسدولةفي:السيوطيويقول.والسوادالعراقسوى

بدولة:الذهبيالحافظوقال.والجوروالظلمبالدسفالناسوحكم،الأرضممالك

الاسلاميالتاريخموسوعة،للسيوطيالخلفاءتاريخ)راجع)!(الجماعةتفرقتالعباس

فيعنهمنتحدثوسوفالفتنةسلاطينلحكمنتيجةطبيعياامرأالنهايةوهذه(شلبياحمد

.صيادابنباب

.112النحل11()

1الأنعام()62 or.

130الشورى)63(
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.!)64(ضيءفيمنهملستشيعاوكانوادينهمفرقواالذينإن)

الثه6فإنلههخحمالفاوكاناللةدينفارقمنكلفيعامةالاية:كثرابنالق

فيهاختلافلاواحدوشرعهكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهبعث

والأهواءوالنحلالمللكأهلفرقاأيشيعاوكانوافيهاختلففمنافتراقولا

.فيه)65(هممماجمي!رسولهبرأقداللهفإنوالضلالات

افرادهربىثمصنمعلىعكفتياركللأننتيجةالبئرقاعإلىوصلوالقد

فيفلسفتهويخدمالصنمإتجاهعنيعبرالذيالفكريالإنتاجأساسعلىاحتكاريةتربية

فحجمهجمجمتهاداخلفكرهاالطاعودنضربضيقةعقلعةالنتيجةفكانتالعمل

الأرضبهمفممزقتأرجلهمتحتوضربهمفحصرهمالمذهبداخلوضربهم

هعنىيعلموالملهذالأهوائهموفقاالقرآنيقرؤوناغبياءلأنهموحدتهموضاعت

منهمرسولهتعالىاللهبرأالذينجلسقوةالاتحادأنمعنىولااللهبحبلالاعتصام

..يرتعدونجلسوا

الدجالىالمسيحإتجاهفيالثانيةالوئبة

(..منهمينجوهنأقلفما)66(الخسفيكونثمأ

وتفرقتالأوليةا!وادتفرقتالأرضبهموتقطعتالطاعونضربهمأنبعد

جهاتشعددعندهاإلاتذهبلاوالقوةالعسكريةالقوةوانكسرتالبشريةالأيدي

.والأفكارالآراءيوجهالذيهوالمطاعالهوىيكونعندمااووالقيادةالتوجيه

هاماتهمخسفتاجتهاداتهموضعفامكانياتهموضعفقوتهمضعفوبعد

!!اليومذئبعليهمأصبحالأممسكلب.غيرهمهاهاتوارتفعتالدولبين

951نعاملأا(46)

./6912كثيرابن)65(

فيهاكابأيضرببابمنالأرضبهخسفأو،الأرضمنذهبالمكان:الخسف)66(

.(175)المختار

183



هو:الأصلإن

.")67(ريحكموتذهبفتفشلواتنازعواولاورسولهالمحهوأطيعوا)

ولاانزجرواعنهنهاهموماائتمروابهتعالىالثهأمرهمفما:كثيرابنقال

ريحكم()وتذهبوفشلهملتخاذلهمسببافيكونفيختلفودنأيضأبينهمفيمايتنازعون

.681(قوتكمتذهبأي

ليلفيوسبحواهاماتهمخسفتذهبتوعندها!قوتهمفذهبتتنازعوالكنهم

ظهورهموراءألقواأنبعدغربيأوشرقيبزيتسراجهيشعلالقمرمخسوفهظلم

.واللاغربيأ96(اللاشرقيالزلت

:الدجالالمسيحإتجاهفيالثالثةالوثبة

.،وخنازيرقردةأولئكعامةالثهفيمسخ)07(..أ

غير!!العالةعصردخلواالخسفوبعدهاهاتهمخسفتالقوةذهاببعد

.64نفاللأا(76)

.الأنفالسورةكثيرابن)68(

الفردوسيقولونكماأوالأندلسعنشلبيأحمدد.يقولالقوةوذهابالمهانةعن)96(

فىكانوافانعربالأندلسفيالإسلاميةالعناصربينقويارتباطهناكيكنلمأ:المفقود

وكذلك.وأضرابشيعهموإنماواحدةوحدةليسواوالعربآخرجانبفيوالبربرجانب

هؤلاءمنولكل.الأصليينوالسكانالصقالبةمنالأندلسفيإسلاميةعناصرنبتتثمالبربر.كان

شارلوقفوعندما.العناصرهذهبينوالحروبالاضطراباتبدأتثم.واتجاهاتطابع

تمرقعندئذوالمالالسلطةعلىالمسلمينيتنافسحتىانتظروا:لهمقالقومهيعظمارتل

وارتفعت،هاماتوخسف.الأندلسوضاعت(ذلكواللةفكان.المؤرخقال.كلمتهم

إلىونقلوهاالأندلسمنالإسلاد4المعارفاليهودسرقلقد:راسلبترانديقول.هامات

عالةيقفالبعضهناككان.الغربهاماتارتفعتأنوبعد421(الغرب)حكمهالغرب

وادفيكانالذي،الحكملنظامطبيعيةنتيجةالأندلسوضياع..الشديدللأسف!عليه

.صيادابنعنالحديثعندالحكمهذاجذورنناذشوسوفاخروادفيالبسطاءوالجنود

.أخرىصورةإلىالصورةتغييرهوالمسخ.7()
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هيكماالقوالبتأخذ!إبطنإلىتحولوا.الأخذعلىقادرينالعطاءعلىقادرين

قطب:سيديقولشيءأيإضافةعلىقادرةغيرلانهاشيئاتضيففلا

المتميزنصيبنالنايكونأنفهوالأولفأهاللحضارةمعنيانأهناك

الجاهزةالقوالبنأخذأنفهوالثانيوأما..الحضارةهذهبناءفيالبارز

المعنىتعقيبولاتفكيرولارويةبلانراههاكلنقلأننقلوأنالظاهرةوالسمات

قدنكونلاانأخشاهماوأخشىالقرود.تفهمهالثانيوالمعنىالأدميونيفهمهالأول

.V(0(011الأخيرالمعنىهذاإلافهمنا

!إولكن

دكتوريجيب؟الحقيقةبهذهسلمالنف!سعلموهلالقرودعالماقتحمواكيف

:فيقولشريعتىعلي

أصالةولالهشخصيةلاالذيالفردإنالنفسعلمفيبههسلممبدأهذاأ

والتقليدوالتظاهرالتقربطريقعنداثمأيقوم.لهقيمةلاالذيوالتابععنده

وانكارهانفسهإلىمنسوبهوماوكلنفسهإلغاءطريقوعننفسيانقصهبتعويض

وصفاتجديدةشخصيةعنلنفسهيبحثبالآخرينالتشبهطريقوعن..ولحقيرها

قامالنفسعلمهبادىءمنالمبدأهذالاكتشافونتيجة.جديدةوقيمجديده

عنوفصلهاهحتواهامنالعميقالتاريخذواتالأممتجليةالأوروبيالاسععمار

الدقيقةالعلميةالحيلطريقعننفسهاعنوبعيدةثقافتهاعنغريبةوجعلهاتاريخها

فيقومتعرفهولاداخلهاشيئاتجدلالمجطالذكيالمعقدالاجتماعوعلم

.()72(00وتحقيرهاوالتقليديةالمعنويةقيمهاوكلوثقافتهاتاريخهابمسخ

قلدوههناكالطريقفيزوجتهوجلجامعلوحتىشيءكلفيتقلد)73(قردة

.92صقطبسيد/والرأسماليةالإسلاممعركة711(

.801صشرلعتي/الذاتإلىالعودة)72(

فتاوىوراءوسارواقديمأالاجتهادقتلواالذينوإلى،حديثأالرأسماليالمعسكرلأتباعإشاره)73(
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.قردةنعمهناقالواقردابيهاصلانهناكأحدهمقالولوهنا

بلادةهعدتهاتملأالتيالمادةعنبحثأالترابمنأنوفهاترفعلاخنازير)74(

!!وقذارة

تعالى:افهقانونوهذاوالخنزيريةالقرديةضربتهم

ولأمضيااستطاعوافماهكانتهمعلىلمسخناهمنشاءولو)

.7(1دييرجعون

إلىهضيا(استطاعوافماDقالولهذا!أرجلهمعلىلأقعدهم:كثيرابنقال

ولايتقدهونلاواحداحالايلزهونبلالوراءإلىأيرجعون)ولاالأمام

.()76(!!)،...يتاخرون

!!يتأخرونولايتقدمونلاجلسوا

لمجز:النبيلقول!إلتأكلتقلد!إوخنزيرية!ا)دية

ويشهدونالثهرسوليا:قيل!وخنازيرقردةالزهانآخرأهتيمنقوم"يمسخ

.771(إ()!""نعمقال؟ودصومونالثهرسولىوانكافهإلاإلهلاان

+.ثم

.(قريبأذلكأثرعلىالدجالىالمسيحيخرجأ

كلأنفإليهتنجذبالذيالمذلةخبزقردومعهكللعابيسيلالذيالبرقيوهعه

وراءالخنازيروتسيرطبولبلاحتىيرقصونالدجالىالمسيحوراءههللينالقرثةفيسيرخنزير

الحديت.قلدواوقردة،القديمقلدواقردهفهم.الموقفحكمهم،موتاهم

نااجلمنالدينباعواالذين،قديمأالمادةعبدةوإلى،حديثاالإشتراكيالمعسكرإلىإشارة)74(

وخنازير،قديماالرخيصالقذراشترواخنازيرفهم،الأهصارمنمصرخراجعلىيستحوزوا

الحديث.فيالروحغذاءفيتفكرولاالجسدغذاءعنتبحث

.67يس)75(

.578/3كثيرابن)76(

./14(028)كنزحمادابننعيم)77(
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لعالى:يقولامثالهموفي..وأدرانهالعالمقافوراتتلتهمالقذرالطابور

لهم"هثواوالنارالأنعامتكلكماويكلونيتمتعون!رواأوالدين

قطب:سيديقولا

وظيفتهاربهاتسبحوالبهائمفطرتهاعلىلاستقامتهاوأقوممنهمارفعالبهاثمإن

ويرلكسربهلجحدلمويمأحسنفىالمخلووالإنسانبعنماهدىعلىالأرضفى

بينالأساسيالفارقإن)78(إليهترتكسأنالبهيمةتملكلادركإلىهواههع

أصولهاعلىللحياةخاصوتصوروهدفإرادةالإنسانأنوالحيوالنالإنسان

الذيغيرللحياةتصورأالانسانالتمسفإذاالحياةخالقالةهنالمتلقاةالصحيحة

الئهكرمهأجلهامنالتيالمزاياوأهمالإنسانخصائصأهموفقدالحياةخالقحدده

.)97(البهيمةعالمفياندرج

لابأنوطالبهماللهبغيراعتصموالكنهمبحبلهيعتصمواانالثهطالبهملقد

غيرهوشكروارزقهمنأكلواولكنهمنعمتهيذكروابانوطالبهمتفرتواولكنهميتفرقوا

الذينفهم")08(أعمالهمفأحبطرضوانهوكرهوااقهاسخطهااتبعوابأنهمإذلك

نفاقهناثهأسخطماالىعمدواالذينانهمواختاروهالمصيرهذالأنفسهماراثوا

فلمالثهرضوانكرهواالذلنوهمفاتبعوهمدينهوأعداءاللهأعداءمعوتامرومعصية

..811(ويغضبهاثهيسخطماعملوابللهيعملوا

إلاأبواولكنهموسنتهالثهلكتابأتباعايكونوابان-لمج!الثهرسولطالبهملقد

يكونأنأجلهنوهرتزلوفرويدهاركسولسثنلونكلمناتباعألكتبيكونواأن

.6صالقرآنظلالفي)78(

5217القرآنظلالفيالدعوةطريق)97(

.28محمد85()

.6صالقرانظلالفي)81(
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لهواحدبإسلامبالالتزاممطالبونأنهمحينفيإسلاماسبعينمنكثرالأرضعلى

الكهإن:بقولهحبانابنبينهاالأولىخطوتهالبيانوهذا!النيبينهواحدتعريف

عندهلتهإلىوالرجوعالتنازععندوالسلامالصلاةعليهرسولهباتباعالتاسامروعلاجل

عمنالإيماننفىثمفانتهوا"عنهنهلاموماخذو.الرسولاتحمإوما:قالالحوادث

شجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكأفلا:فقالبينهمشجرفيمارسولهيحكملم

.تسليماإ)82(ويسلمواتضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهم

الفكريةالأغلالىصنعتهاالتيالأهواءبتغلبوقامالقاعدةهذهعنشذفمن

همجميعافهؤلاءالمجتمعفيالهوىهذاقواعدبإرساءوأتباعههوقامثموالنفسية

)فتنةقالىعندمايك!النياليهأشارالذىالزهاناخرالنفاقمعسكرأصحاب

انقضتقيلفإذالطمةلطمتهإلاالأمةهذههنأحداتاعلا)83("..الدهيماء

فسطاطينإلىالناسيصيرحتىكافراولمسيمؤمنافيهاالرجليصبحتمادت

المسيحفانتظرواذاكمكانف!ذافيهإيمانلانفاقوفسطاطفيهنفاقلاايمانفسطاط

.)84(،غدهمنأويومههنالدجال

الطاعونوتصديرالأهةتقطيععلىيعملونالذينهمالنفاقمعسكروأصحاب

الذينوهمالقردةعليهترقصماكليستوردونالذينوهمصنفوحدةكلىإل

تعالى:اثهفيهمقالالذينهموالمنافقونالزمانآخرالدجالىالمسيحس!يستض!يفون

.13/1حيانابن/المحرومين)82(

العامةمذهبالىاشارةالفتنةهذهستكونالفتنسياقوفيوالنوكاء،العامةوهم،)83(الدهيماء

بعدفيماالراصماليالمذهبوستأكلستنتشرالفتنهوهذه.روسيافيالبرولعتاريا()حكموالغوغاء

عنالحديثعندذلكوسيأتينهاثيأالقرىتدميريتمعندها،الكبرىالمعركةبعدسمياولا

.المعارك

والحلام.وأحمدداوودأبورواه)84(
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بجدونلو،يفرقونقومولكنهممنكمهموهالمنكمإنهمبافهوبحلفون)

.،)85(يجمحونوهمإليهئوئوامذخلاأومناراتأوهلجأ

وفيهموالمغاراتالملاجىءعنيبحثونفهمالطاعونيجرىدهائهمفيإن

الشدةساعةفيوالهلعوالفزعوالانزواءللجبنصورةالنفاق:قطبسيديقول

يعجزونالذينالناسهننموذجوالمنافقونالرخاءعنداللسانوسلاطهوالانتفاس

بالإسلاميتظاهرونالذينهموالمنافقونالعقيدةوتكاليفالرأيتبعةاحتمالعن

مخباإلىدائمايتطلدونفهمجبناءولانهمبينهميقضيانيرضونلاولكنهم

الداخليالفزع3يطارفىمذعوروننفقأأوهغارةأوحصنافيهولأهنونبهيجتمعون

ليدرأواالتوكيدأدواتبكللمنكمأنهمبالتهيحلفونتراهمهناوهنالروحيوالجبن

.)86(ذواقهمعلىوليامنواطويتهمانكشافوليتقواأنفسهمفيها

والبنيةالفارغةوالقلوبالهزيلةالأرواحهنهاتئنالشرعيةالتكاليفإن

الإسلاماسمعليهايكشونالزهاناخررايةيرفعونسوفوالمنافقونالمهزوزة

والثصارىاليهودرجالهعبكتفكتفاعنهيدافعونالدجالالمسيحخلفويسيرون

الحبممنبوابلأمطروه!الدجالالمسيحهوأمامكمالذيإنقائللهمقالفإذا

يهرولونثم!والسنةالقرآنإلىتحتكمالتيالحقجماعةعلىخارجأشاذأواعتبروه

الدلن.أصولهنأصلالأصنامأنواعمبرواالأغلالىكبلعهالذىالمجممعويجزون

منهبمظناالدجالالمسيحأتباعهمالمسلمينانالكتابأهلبعضقاللهذا

لارلخعافالمعروفخاطىءفهمهذاولكنالعرلضهالإسلامهاعدةهمالمنافمعنأن

ا!رانية)87(يعتنقوالكيالأوثانلعبدةالتسهيلاتمنالكثيرتقدمالنصرانيةان

(AO)75-65لتوبةا.

التوية.سورةالقرانظلالفي)86(

.الياسبولس!للقسالمسيحيسرعكتابفيجاء)87(

القدي!سإلىالكبيرالأولغريخوريوصالباباكتبالميلاديالسابعالقرنمفتتحفيإنهأ

الوثنيةأيادهملهموابقىوعاداكمالبريطانيينع،يقولبريطان!اكبتريأسقفأوغسطنيوس
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فإدنالنصرانيةعندهذاكانوإذاأفرادهاوكثرةالنصرانيةرقعةازديادفيطمعا

هذداعتنقفمنبمبادىءمقيدعندهألوزنلأنوزنايللأكثريةيقيملاالإسلام

الكثرةغلبتالمبادىءهذهقلةاعتنقتوإذاواحدافرداكانولوامةكانالمبادىء

.881(الثهبإذن

:جاروديرجاءيقولكماوتطبيقهاالشريعةعنأما

وامامحياتناأعمالجميعفيالقرانكلالقرآننعيشأنمعناهالشريعةتطبيقإنأ

رجلكنتإذاشعبأاوزوجتيأوتاجراأخاعأنأستطيعإننينخدعهأننستطعلارب

.(مسلماأ98(أكونأنمعنىوهذايرانيلأنهالثهأغشقأنأستطيعلاولكننيسياسة

اخرشيءوالجدرانالأرضعلىخيالاتهميحركونالذينيفعلهوماشيءفهذا

لهمتحدددائمابلأنفسهمتلقاءمنخيالاتهمتحريكيملكونلاالأشباحفأصحاب

الوهم.هذاأوالخيالىهذامعهمالجموعترىحتىالشمستحتالأماكن

اقدامهموتعيتبينواوحتىهمأينالجميعيعرفحتىإ!النفاقمجتمعانه

الطريقفيمنهمماتومنغاياتهمفبلغالكتابأهلاغلالاعناقهوفيسارفمن

هوىفمنواحدصراطالمستقيمالصراطلأن)09(قبرهفيوهوالدجالبالمسيحامن

الثه/ملكوت،الوثنيينآلهةموضعالمسيحيينإلهواضعاوالعوائدالأعيادتلكبتنصيرواكتف=

.73iالجنديالمجيدعبد

(AA)تعالى:يقولالثهكتابفيواضحةسماتلهاالقله

هم"ماوقليلالصالحاتوعملواآمنواالذينإلاة13سبا"الشكورعباديمنوقليلأ

قليل"إلامعهآمنوهاة14الواقعة،الآخرينهنوقليل،الأولينمنثلةة24ص

تعالىيقولالكثرةوفي924البقرة(ا!ب!ذنكحيرةفئةغلبتقليلةشةمنكمأ04هود

أكفرواالذينيتولونمنهمكثيراترىة17الأعراف"شلارينكئرهمتجدولاة

.08المائدة

01/85910لم3رامالأه98()

البحث.هذامن"تمهيد(راجح09()
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والضالين!عليهمالمغضوبهاويهفينزلعليةمن

الأوحالوخبزالأوحالوقاذوراتالأوحالمن!دواءحذيفةعندهلثم

لمج!م:للنبيعنهالثهرضىحذيفةقالوالنفاق

أجابهممنجهنمأ.بوابعلىدعاةنعم!:قال؟شرمنالخيرذلكبعدهل

ويتكلمونجلدتناهنهم":قال؟.لناصفهم:حذيفةقمال".فيهاقذفوهإليها

جماعةتلزم":قال.؟ذلكأدركنيانتأهرنيفما:حذيفةقال".؟بألستنا

فاعتزل":قال.؟إمامولاجماعهلهميكنلمفإن:قال."وإهامهمالمسلمين

علىوأنت+الموتيدرككحتىشجرةباصلتعصأنولو.كلهاالفرقتلك

.a(19)ذلك

رحمةا:قال؟يبكيكمما:وقلناإ!لبكائهبكيناحتى!النةرسولىبكىئمأ

.("المجتهدوفيهمالمقتصدفيهملأن.القوملأولئك

1تبكي!!

رحيم.رووفبالمؤهنيننبيإنكحقأ

لدهع!1أغلىها

لمسحوقة!1لوديان1إلىلمنبوذه1لوديالأ1منينحدرونأقو\،1رخصوها

1رخصهم!ها

لعالمية!1للغات1فيبهاهحللاساكنةجملة11صبحوإدأهالو

1رخصهم!ها

حذيفهينثىءأنوامامجماعةوجودعدمفيحذيفةيامرلميالنبيأنويلاحظالثلائةرواه)19(

،إمامولالاجماعةمايومفىلهميكونلنالمسلمينانعلىاشارةفيهبانويلاحظ.الجماعة

بانالمنتظربالمهديخاصةأخرىأحماديثفينجدولكننا.وقتئذبالاعتزالىامرحذيفةالنبيوان

هيإمامتهبانيفيدوذلك.الثلجعلىحبواولوالمهدياجابةالمسلمينجميعطالب!النبي

حينه.فيالمهدياحاديثوسياتي.الحقالطريقهوإليهاوالطريقالحقالإمامة

I A I



عمقأ.كعز1iلنوأإلىء1لنعاس!1هنعيونهمنتقلت1يوأ

والمجتهد.المقتصدويخضع.الطريققطاعيوجدالطريقمشارفعلىإن

اسماعهمعلىويلقىوالتياراتالاتجاهاتبشتىولحاصرون.الدجللقوانين

.وتلهوالمسلمونيذوبحتى.الصليبيللغربفعلأتحققالإنتصارأنتقولأوهام

رستو.أيوجينهذافييقول.الرياحبهم

الإسلاميالتراثوخضعالغربلسيطرةالإسلامخضع،ونصفأومنذقرن

)29(.،المسيحيالتراثإلى

ولمال!ا!إوهناكهناتضربونفلماذا!وعهناككانفإذاإ!خضوعأي

هذامسيحيتراثوأي.وذاكهذاوجهفيوالتخويفالتجويعبسياساتتلوحون

التراثلأن!تصحيحإلىتحتاجالعبارهإن؟الإسلاهيالتراثلهخضعالذي

بهذاادرىالنصارىوعلماء.الأهمطريقفيجرىنهرمصبتحتوعاءالمسيحي

أدرىالنصارىوعلماء.وحضارةاخلاقوعاءهوالإسلاميوالتراث.الطريق

بعدالصليبيةالحروبجنودبطبيعةوأدرى.أوروبافأنارالأندلسهنسرقبالذي

.)39(ديارهمإلىعودتهم

يعملكانرجلهنالأخصوعلىدقيقاليسالتعبيرهذاأوالافتراءهذاإن

..الأهريكيةالمتحدةكالولاياتدولةلرئيسمستشارا

هذهفيالزمانآخررجالأجلمنالزم!انأولع!اللةرسولىبكى

.المجتمعات

للة!1رسوليا

.65صيكنف!تحى/الإسلاميالعالم)29(

البحث.هذاهنالمدخليراجع)39(
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لقاثل:11نتألعست

بأهلهوؤيتيشترى1لو1حدهميود.بعدييأتون1هتيهن1ناسأإن

.!،9،وهاله

لغالي.1بالثمنيشتروها1ن!1وودو!1جاؤولمقد

.وجاللهاهنلابدفالض!ائقة

تتفتح!لشمس1قمشرررعف!ولكن!!لجياد1وهاتت!!جاللر1هاتولقد

.هورلز1

المسيحأوالدجالالمسيحهظاهريرونرجالأجلىمنبكىالنبيإن

!الكلامعليهميتلوىالكلامأرادواواذا،شيئايستطيعونولا!الدجال

ضيء!لإشارتهميفهملاأشارواوإذا

الذهي.وأقره85(/)4الحاكمرواه)49(
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."9بط!ت!9لي!ا009!ي!ا

قائمة.لهمتقومولنالحياةحركةهناستقالواقدالمسلمينأنظنهناخطا

سيكونونغيرهمبينما.الزهاناخرنورأنهمالبحثهذامنالمعالمفيقدهنافلقد

.الدجالوالمسيحالخوفجدرخلف

بسياسةويؤهنالقنابليلقيحياتهيعيشالذيأدن،الكتابأهلوليعلم

حقه!ياخذأنحدودهاعندهالسماحةتكونالذىالمسلمغدأسيواجه.المدفع

طبيعةهعتستقيملسماحةيروجأنللعالمينبغيلاعندئذ.والمدفع!بالدم

الذي.الحقالمفهومدقرأالبطولةهجتمعفي،القرآنلأن.وذلك.الذئاب

يرطبسوف.غدأ..والخنازيروالقردةالذثابمعيستقيمولاالفطرةمعيستقيم

طائراالعالمسيرىوغدا!!الشديدللأسفالدماءبلونمطرولكنه،المطرالأرض

منقضيبوبيده.الثباتيعرفلا،والحركة،الكلامعلىقادرأ،إليهقمادها

ضعيفلكلالمستطاعمنويصبح.اللصوصيفرحتى.ولضرب!يضربحديد

.الرياختهابلا.دارأيشيدان

المهديالثهعبدأبويجلسوفيه.فيهنفاقلاإيمانقسطاطهناكسيكونغدأ

:الأحباركعبقالوكما)1(بيناكما!الكتابأهلعندالمذكور..المنتظر

البحث.هذامنالمعالمراجع1()
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ولاظلمعملهفيما.الأنبياءأسفارفيمكتوياالمهديأجدإنجيأ

21(.،عيب

خرافة!المهدىأنوالظلامالظلمعباقرةروج.ظلمعملهفيليسولأنه

الفرصةوتعطيالقذرالهواءالاتتنفسلاال!دجلمطارقبينالأمةتظلحتى

ياتيحتىدوبتهوإقامة.لهالتمهيدفي.الدجالالمسيحالسلامأبيرلأصحاب

.3()وهرتكزأساسعلى

كالببغاواتورددوا.علمامنهوصنعواالدجلهذاالتقطواالمسلمينهنوكثير

خرافة.المهديأن

منالرغمعلى،الكتاباهلعندصفاتهالمعروفة.ينحمحمدجاءوكما

على.المسلمينعندصفاتهالمعروفة،المنتظرالمهدييأتيفسوف.أنفهم

قدأنكروهالذينسيكونالمهديياتيوعندما.أنكروهالذينأنفهنالرغم

.القبورفيولكن)4(النصارىمثلالأرضعلىمناختطفوا

للإيمانومعسكرا،للكفرمعسكرأهغاكيكون.الدجالالمسيحخروجوقبل

يتجولأنيمكنالإلهأنعمودهاعقيدةعلىضاالكفرفمعسكر.لهماثالثولا

عقيدةوعلى.اليهود.الميراثأصحابوراءهايقفالعقيدةوهذه.الأسواقفي

اجلهامنيقاتلونفهم.الكفرمعسكراتباعوضمائرمشاعرنبتت،المتجولالاله

.)5(أروما)ستكونالمعسكرهذاوقيادة.أجلهامنويسالمون

.227صالفتاوىفيالحاويفيالسيوطي)2(

المركزلتكونفلسطيناختاروا(واتباعهماليهود)ايإنهم:شطرنجرقعةعلىأحجارصاحبقال)3(

علىملكاالسلامأمرأممرهمودنصحبالعالمعلىالس!طرةفىالعاههلخطعهمالمناسبالجغرافى

العالم.

.الهواءفىسمخطفونأكمهالواالثصارى)4(

هذاويبدوالعاصمةهيستكونوروما.الكفررايةأمامهاستظهبرالاسلامدولةتظهرعندما)5(

اجل=منزياراتبعدةوقامالنصرانيةالمذاهبجميعتقاربعلىيفملفالباباالآنمنواضحا
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هشاعرهم.وهنأفرادهضمائرهنالإسلامتمكنففيه.الإيمانمعسكرأما

إلايغمدولايرفعلاالإسلامسيفلأن.الحربأجلمنليستعندهموالحرب

تبارك:أحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالأحدالواحدالدةمنبأمر

قديكونحتىيضربولا.الاعتداءيمنعحتىيضربالإسلاموسيف.وتعالى

بحقه.لهتاتىالتي.الوسائلكلاستنفذ

إلىتععقلثمدهشق)6(فيالأهرباثىءفيستكونالإسلاهيالمعسكروتيالة

المدنهذهحولالتيالمنطقةأنيعني.المدنهذهفيالعواصموتعيين4القدس

.!الزمان)آخععدلدةلجها!صراعمركزسمكون

..العالمحالة

هماالأرضوتجف،والبراكينالزلازلىقكثر،الدجالىالمسيحخروجقبل

الذئابتجولعندئذ.والصناعة،الزراعةعلىالأثرالجفافلهذافيكون،فيها

لأنوذلك،طريققاطععلىالقبضمطلوبعليهاكتبلافتةترىفلا،البشرية

تاريخفيمرةلأولاالهودكنيسبزيارةقامكماوكيرهاالبروتستانتينيةالدولفيالغرضهذا=

كانتالأناجيلأنترنأعشرينبعداكتشفتدكانالفاتيكانانبالذكروالجدير.النصراينة

ساحقةأكلبيةنالقراراوأصدرأذىبأيعيسىالهلنيييتعرضوالماليهودوأن.خطأعلىتقوم

جميعفيهاتبنىأخرىوثيقةاصدرالتبرئةهذهوبعد،المسيحصلبمنلليهودتبرئةتعطي

.8591(/1/7)أهرامالصهيونيةالأمال

الكتاباهلمصادروفي،الغربمعالعح!كريةالعملياتلإدارةسيكوندثقإلىالإنتقال)6(

المنتظر:المهديالمسلمالقائدعنداكسونجينتقول

)يبعث!النىحديثوفيكله،للعالمنفسهيعلنالثلاثينأووالعضرينالتاسعةيبلغعند!ما)

دعوتهبنشرالشابهذا)ويقومداكسونجينالتتثم9flالحاوي،والأربعينالثلاثينبين

وأ،العليااثهثوةعلىيقومالتوحيدآخرمننوعبلالمسيحيةهيتكونلنعقيدتهلاندينهوتعاليم

دهشقمنبرعلىسيستويرجلأ)نالقديمالعهدمفسرواوتال؟إ()إالقديرالعلىاثهتوحيد

.الإطلاقعلىاليهودأعداءألدمنوسيكونالتاريخفيهامادوراسيلعب

.(8491لم26/9ساعةآخرفيالمشث!وؤداكسونجيئورؤية،أبرنسايددانيالتفسير)راجع

IAV



أجلمن،هختلفةبثيابهنا%لىوجاؤوا،طرققطاعإلىتحولواقدهناكالجميع

المنطقةعلىالأغلالجمنمزيدوضعأجلهنأو،لهمضرورةأيةعلىالحصول

المهديلظهورهقدهةهيالعلاماتهذهأنيعلمونالكتابأهلأنهوبسيطلسبب

في.الأخرةمنويقربهم،وآمالهم،بأحلامهمسيطيح،جاءلوالذي،المنتظر

قدمتهالذيأنيعلمونلأنهم،أبداالموتيتمنونولا،اللهلقاءيكرهونأنهمحين

فييتجولونسوفلهذا.النار:واحدمكانفيإلاالآخرةفيجزاءلهلي!سأيديهم

يخرجعندماحتى،الموضوعلهذاالضروريةالتفسيراتحقائبهموفيالمنطقة

عنهيقولىبمنياتونوربما.المتطرفالإرهابيبصورةيظهرونه،المنتظرالمهدي

عنه،العريضةالقاعدة!لواأنيستطيعواحتى،مجوسيأويهوديأصلمنإنه

شيئأ.المكتوبمنيغيرلنهذافإن،هذالوحدثوحتى

عندماأصولللدجلولكنإ!الجميعيعرفها!إ!يرقةهي!حقيقةوتبقى

الحقيقةوهذه..وهمايجعلهاهوولا،يبقيهاحقيقةهوفلا.الحقائقمعيتعامل

اتمهالذيهو،الدينهذاان.هوالمركزوهذاالنجومحولهاوتدور،ثابتمركز

تعالى.الثهرضيهالذيوهوالثه

اليوم.واخشونتخشوهمفلا.دينكممنكفرواالذينيئسايوم..)

.71(000ديناالإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكملكما!لت

يوصلالذي.اليأسطريقسلكوافإنهم!يئسواقدكفرواالذينولأن

آمنواللذينوقتالهم!صدرهداخلالجائعةاليأسملكاتيرويعملأيالىصاحبه

تعالى:يقول.اليأسطريقهنطريؤهو

دينكمعنيردوكمحتىيقاتلونكميزالونولا.القتلمنكبروالفتنة..)

يرتديهثويالهليصنعغزلهوتدم.بالفتنتلفحفمن.)8(.".استطاعواآن

.3ئدهلماا(7)

.712لبقرةا(8)
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بشهوةليخرج.الاجتماعيةأو،النفسيةاو،الكريةالأغلالعلىعكفأو،هناك

وأهلالشهواتاقدامتحتوقعواالذينالمثسحبونهؤلاءفإن،الدينحسابعلى

تعالى:يقول.وزنأيلهميقيماوبهميعباالإسلاميعدلمالكتاب

حبطتفأولئككافروهوفيمتدينهعنهنكميرتددومن..)

.)9(!..أعمالهم

الحياةوغرتهمولهوا.لعبأدينهماتخذواالذينوذر..)

.)01(!..الدنبا

ولميسقط.الدينهذاحقيقةعنابتعدمنلكل،فيهاجداللانتائجهذه

يبدثمنأيديفيمشعلايكونأنلنفسهارتضىأنبعد.الحقيقةتنيرهنجمايعد

:القانونولضربحقيقةتبرزالنتائجهذهوعلى.الدجالىالمسيحعن

.)11("..أمثالكميكونوالاثم.غيركمقومأيستبدلتتولواوإن..)

وهذا.التكاليفأعباءيحملالذى،بالغيريأتيأنقادر.غنىتعالىالثهإن

القوموهؤلإء.!أمثالكميكونوالااأنهم.وأوصافهم،اخرينتوممنالغير

.)12(السننكتببعضفيجمحالنبيحددهم

2175)9(البقر)

.57نعاملأا(01)

(11)4-rA-Lb.

مناذرسوليا!اللةرسولاصحابمنناسقال:قالأنههريرهأب!نالترمذيروى)12(

بجنبسلمانوكان:قال؟اهثالنايكوفوالمثم،بنااستبدلواتوليناإنالثهذكرالذينهؤلاء

نفع!يوالذيوأصحابههذاأقال.سليمانفخذييظالثهرصولفضرب:!قالالثهرسول

منجاءوالحديث،فارسمنرجاللتناولهبالثريامعلقا()أيمنوطاالإيمانكانلوبيده

الثهعبدعنجعفربنإسماعيلعنالحديثبهذاعليحدثنا:الترهذيقال.متعدثةطرق

قالأنهإلافحوهالعلاءعنجحفربناللهعبدحدثنا.معاذبنبشروحدثنا.جعفرابن

:فقالاصنادهافيالروايةهذهولكناخربلفظآخرطريقعنالحديثالترمذيوروى.بالثريا

ذركم=قومايستبدلتتولواوأننزلتلماهريرةأببعنالحاكموروى384/5(الصحيح)الجامع
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وهوالدينأتمالذيسبحانهفهو.والاستبدالالخلقعلىقادرتعالىالمحهإن

.أخرىانارتالنجومسقطتوإذا،الدينهذايحميبمنأعلم

ذلكعلىالدهوكانبآخرينويمات.الناسأيهايذهبكميشاإن..)

لكيوعملواالناستكاسلإذا.القومحجميتعدىقدالتغييرإن)3؟(.!..قديرأ

نأاها،وزرهوعليهفليذبيذوبأنأرادمن.البشرمناهجبينالإسلاميذوب

المسححألباعلحعهلدخلرداءالإسلامعلىلضعأو.الإسلاملذوبلكىلعمل

قانونعنقطبسيديقولى.يضربقانونالاستبداللأن.لا.فهنا.الدجال

:الاستبدال

.)14(،الثههنيتلقاهوهو.المؤمنيواجههاأهولالإنذارهذاكانثمومنأ

نأقبلالمكانهذافيأضعهاأنأردت.ونجوههاالحقيقةهيهذهوكانت

والآن.جولانهااخرفيالذجالالمسيحسيظهرالتيالزمانآخرهعاركأتناول

..الكفرهعسكرضدالإيمانمعسكرسيخوضهاالتيالمعاركفيلنبحث

فيملاهحهالهاالمعركةوهذه.الكتابأهلاصولفيمعركةذكرتلقد

عنالكتاباهلقالى.المستقبلفيرحاهاستدورهعركة.الإسلامأصول

العالم.علىالسيادةمركزعلىمتنافستانهتضاربتانقوتانهناكستكون:أأطرافها

بحث،إلىتحتاجلاأوروباغربودول.1()0،والأشوري،أوروباغربدولى

.؟هو!ن،يحتاجالذيهوالأشوريولكن

اليهودبينالطبيعيالحدهوالفرات..1:دولتهحدودعنالتفسيرفيقالوا

الفرصهمأ:فقالجنبهالىوسيمانبنااصتبدلواتوليناإذاالذينهؤلاءمناثهرصولىياقالوا=

./2(.458)المستدركمسلمضرحعلىصحيححديثهذاالحاكموقال،وقومههذا

.133النساء)13(

محمد.سورةالقرآنظلالفي()14

+391صحنا/دانيالتفسير،231صنحري/حزقيالتفسير)15(
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.)17((00وتركياإيرانفارسالأشوريوموطن)16(والأشوري

بواسطةستضربالتيهي!اللةيدأ:ههمتهعنالتفسيرفيقالوا

امهعلىالثهوسيرسله)91(الزمانآخرإسرائيلعدوهووسيكون)18(الأشوري

عندبهالمعمولهوالشعباسملأناهتهأي))02(شعبههيالأمةهذه،منافقة

.((الكتابأهل

.الأزلمننظيرلهيكنلم.قويشعبه..أ:شعبهعنالتفسيرفيوقالوا

أي)عدنجنةوامامه.تحرقلهيبوخلفه،تاكلنارقدامه.بعدهيكونولا

ولاطريقهفيواحدكليمشون..حربرجال..كالأبطاليجرون(الشهادة

ولايقعونالأسلحةوبين..بعضأبعضهميزاحمولا.سبلهميغيرون

.)21((ينكسرون

قوتهمتذهبلمالسبليتبعوالمولأنهمإ!السبليتبعوالمأنهمنجدهنا

إلىيؤدي،شقاقإلىيؤديجدالفلا.أحديزاحملمأحدأأننجدوهناوريحهم

.لنكسرونلالأنهملامواولعواإذابل.بغضاء

هنتخرجالداهمالخيل100:خيولهعنالتفسيرفيقالواثم

أحداثفيفارسإلىيشيركانجمي!النبيأدنايضأوالمعروف.22()[00فارس

فييقابلهاالكتابأهلمصادرفيالداهموالخيل.السودبالراياتالزهاناخر

يخوضالمشرققبلمنسودراياتتجيء!:-لمجيكلالنبييقول.الإسلامهصادر

.336صفكريحزليال/تفسير)16(

.226صفكريزكريا/تفسير)17(

.123صحناأشعيا/تفسير()18

.59صايرنسايد/دانيالتفسير()91

.231صحناأشعيا/تفسير2(0)

.،8،93رفيا21()

.801صفكريزكريا/تفسير)22(
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.err."1.ثندوتهاإلىالدماءفىالخيل

معاليهودسيعقد..أ:منهواليهودالغربهوقفعنالمفسرونقالثم

عندالغربيعنىالروهانيالقائد))24(الأشوريمنخوفأ.حلفاالرومانيالقائد

يأ)25(0،للغربالأكبرالخصمهيالأشوريجيوشوستكون(الكتابأهل

شيءوهذامنهخوفا51()إ(استراتيجيتعاونهعاهدةوالغرباليهودبينسيكون

فالمعروف؟الأشوريهذادينهوماولكن.خطرلأياليهودتعرضماإذاطبيعي

هذافهل.الأديمانمنبالعديدتعجكانتالقديمالعهدكتابةزمنفيفارسأن

؟ماذاأم!؟!هجوسي.اثهبقوةيدهتضربالذيالرجل

همكنغير!المسيحيةمنيكونأشورهلك..أ:المسيرفىقالوا

ينتمي؟دينايفإلى.يهوديغيرأيضافهو.لليهودعدوولأنه.)26((00أبدا

الاهبراطوريةبسلاطينجديرخلف)27(شرسقاثدإنه..أ:التفسيرفيقالوا

Yالجائرينالظالمينالعثمانية 8 K)92(،ملوكاجسيعأرؤساءهانيقول(.

الدولةسقوطبعديخرجفهوتوقيتهأما.شرسبأنهيوصفأنعندهمطبيعي

أئمةنسلمنأنهأي.ملوكاجميعاوؤساءهانويقول.لهاخلفلأنه.العثمانية

.r()0..وخلفاء

.316/7()الزوايدالبزاررواه)23(

.134فكري/حزقيالتفسير،191حنا/دانيالتفسير(42)

2(o)126حنا/دانيالتفسير.

..الأمريكيةالمتحدةوالولايا!اليهودبيناستراتيجيتعاونمعاهدةإبرامالحاليعصرنافيتم)!(

.241حناأشعيا/تفسير)26(

.49ايرنسايد/دانيالتفسير)27(

l.9السابقالمصدر()28

.51/1اشعيا(92)

=،آبائهبحبليتمسكبأنهووصفته،الاشوريموطنحرمتقدالكمابأهلمصادرلأنونظرأ)03(
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ستناصرالتيالدولهيفما.الجمعلهجمعقدالغربكانفإذا

.؟الآشوري

،ايران.منمكونةحلفهداخلالقوةستكون..أ:التفسيرفيقالوا

وشعوب(لبنانجنوب)وصور،والسودان،وليبيا(،الأيامأولىفي)وسوريا

والإسماعيليين..الأسودوالبحرتزوينبحرحولوقبائلالأدنىا!رقمنطقة

.)31(،000والهاجريون

؟النبوءةهذهالكتاباهلأنيابتابعتفهل.هكذاالوضعكانفإذا!إحسنا

الرئي!سقال.هستوىأعلىوعلى.نعم.الإجابةإنتفقهوها؟هلبمعنى

بوادرظهرتأنبعداالهودياللوبيهعلهاجتماعفيريغانالأهيركي

تخبرنيحيث.التوراةفيالقديمةنبوءاتكمإلىأعودإنني..أ:)32(الحلف

الإثنيالإماميةهمهنالضوءلتعريفمنشعاعآيسلطالباحثفإن،قالتمافارسعنوقالت=

عنهم.زهرةابوالشيخيقولعشر

ععثرإثنيفيمحصورةوالإمامة..الحسينمنالزهراءفاطمةذريةفيتكونالإمامةأنيرونأ

الشيعةمذاهباكثرعمومهافييدخل،الإماميةالشيعةاسمتحملالطائفةوهذه..إماما

فيويدخل،باكستانمنوراءهاوما،والعراقإيرانفىالإسلاهيالعالمفيالأنالقائمة

أمرأياو،الكريمالقرآننصوصمننصاتخالفدرجةإلىاعتقاداتهاتخرقلمطوائفعمومها

.48(،276صالإسلاهيةالمذاهب)تاريخ،بالضرورةالدينهن

فهو:الاشوريحلفعنالنص!امااIrv/ايرنسايددانيال،9errفكري/حزقيال31()

(الأحباش)أيوالكوشيونليبيا()أيواللوبيون..تنجولاهصروأرضالأراضيإلىيدهوممدأ

عمونحبالوالهاجرلونموآب،والإسماعيلين،آدومخيامأ44/11دا(خطواتهعند

الأبيض.البحرإلىالخليجهنالمنطقةأي(فلسطينوعماليق

.7/83مز،معهماتفقأيضاآشور(لبنانجنوب...)صورسكانمعأ

علىواتفقوابينهمفيماالعملنحمقواوليبياوسورياإيرانإن:تقولوثيقةإلىأكتوبرمجلةأشار!32()

الجميعواتفى.الأهريكيةالمتحدةالولاياتوخاصةالاستعماريةالدولضدقوميةمواقفتبني

إجراءفيالإسراععلىالموافقةتمتكما،للمنطمةالملائمالبديلهوالإسلاميالنظامأنعلى

-اتفقواكماالسوريونالمسلمونالأخوانيمثلهاالتيالسنةوجماعاتالسوريالنظامبينالمصالحة
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مااذاأتساءلىنفسيوأجد.مقبلةوالشرالخيربينالفاصلةالمعركةبأنالإشارات

التيالأوقاتتصفانها.صدقوني؟ذلكوقوعسيشهدالذيالجيلنحنكنا

3)،00الأننجتازها r).بعقيدتهالخاصةالكتبويقرأيطالعالأميركيوالرثيس..

منويخجلون.يفهمونلاقرأواوإذا.يقرأونلاالذينعلىحسرةفيا

الانتخاباتعنديشعركانبأنهالأهيركيالرئيسصرحولقد.دينهمالىالانتساب

()5(الهرمجدون)معركةليقودينجحسوفوانه.بيدهياخذالمسيحبأنالأميركية

..الأوسطالشرقهنطقةفيالحاليالجيلخلالستقعأنهايعتقدالتي

المخ()قاللقد؟الرئي!سرجالقالفماذا.الرئيستصريحهوهذاكانفإذا

سئلعندهاالمشهورةالمواقفوصاحبأهيركاخارجيةوزيركسنجرهنرياليهودي

تكمن،ا!وىالأميركيةالمصلحةإنأوايرانالعراقبينالحربعن

قامت.قصوىأميركامصلحةولأن)34(،،خسائرهنوالعراقإيرانتتكبدهفيما

.351(الأخرالبعضوراتبت.الحلفدوللبعضضرباتعدةبتوجيه

فقدالسودانأما951/8691(العددأكتوبرالوثيقةنص)راجعلبنانفيالشيعةتوحيدعل

.الإيرانيونوالخبراءبالبترولالسودانتزويدبمقتضاهيتماتفاقاإيرانمعهاعقدت

(rr)8591يونيوالقطريةالأمةمجلة.

4/8491لما8بو!ستالواضنطنفيالتصريحاتبهذ.صرحالأمريكيوالرئيسذكرهاسيأقي)5(

56(.صريجانمحاكمةكعابمن)نقلا

.18/2/8691الأهرام34()

التيالمواقفلهمكانتالجنوبورجال،اللبنانيالجنوبفيتقعوهي،الحلفضمنصور)35(

اللبنانيالشعبجانبمنالمقاومةاشتدت،للبناناليهودغزوفبعد،خطورتهاإسرائيلتقدر

(السلامأاتفاقيةالغيتكما،الجنوبمنإسرائيلانسحابإلىالمقاومةهذهوأدت،المسلم

وقامت،الأمريكيينالأمجادحملةجاءاليهودصالحغيرفيالأحداثتطورومع.اللبنانيةاليهودية

الشعبنيوجرصيالأمريكيةالمدمرةوضربت،المتحدةالأممستارتحتلبنانفيبالتدخلقواضهم

بطوليةعمليةعقبرؤوسمفوقالمارينزقيالةسقطتانبعدالأحجارحملةانسحبثم،المسلم

التكتيكاتووضعت،العملياتهذهمثلأمامالنظاميةالجيوشتراجععليهاترتبانتحارية

في=هذا.معهالتعامليصعبالعملياتمنالنوعهذاأنحيثهأزقفيالتقليديةالعسكرية
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بهمتصلالتيالأهدافيعرفونفهمآبائهمكتبيقرؤوذ.الفربربخالولأن

أهدافهمعلىوتحترقظهورهاعلىلحملهمالتيالدوابويشترونغاياتهمإلى

المخابراترئيسيقولحولهموينظرونيقرؤونعندهارقابهميتحسسونفهملهذا

هارانش:ثيىالكسندرالفرنسية

هنشيعيةاهبراطوريةقيامهيالأوسطالشرقتواجهالتيالأخطارأكبرإنأ

الإهبراطوريةهذهقيامعندإسرائيلوأن.المتوسطالبحرشواطىءإلىالهندحدود

.،)36(غالياثمنأتدفعسوف

علىالخبزهنبسحبالمتحد!ةالولاياتقاشهمحالةلاالقادمالجزاءستنالإسرائيلولأن

نأإماالولاءوهذايومكلىعديذةمراتالولاءيظهروابانوطالبتهمخدمهاموائد

بنيعجوزأجلفيطولىوالشيعةالسنةبينمعركةوالأقلامالحناجرأصحابيشعل

)مصالحهم(عندفاعأبهاولضربواالأمريكبالقفازاتالخدميلبسأنوإماصهيون

كاياتهاإلىتصلحتىأماههاالتيبالأسبابأهريكاأخذتوبهذاالخدمهصالحأي

والشرابالطعامبابمنالاالأسبابيعرفونلافهمغاياتلهمليسالخدمولأن

منأقدامتحتهستلقيةأمريكالأن!عرقمنهميحتاجلاكلهوهذاوالتمتعواللهو

الحرباستمرارانأأمريكاخارجيةوزيرأعلنأيضابالأسبابوأخذأللأمر.يمثل

وقامت،الفرصالمتحدةالولاياتلهاتصيدتلهذا.الآشوريالحلفدولمنولبيالبنان=

سوريالتضرب،قبرصإلىطاثرتهانقلتليتياتضربانوقبل،الليبيةالعاصمةعلىبالإغارة

نشرتهتقريركشف،الدائمةالمراقبةمجالوفي/4/76(17)الوفدليبيالمناصرةتدخلتاذا

الشرقفيالقوىبميزانويتعلقالأمريكيةالمخابراتبواسطةوكتب91/8/86الأهرام

أصبحتلأنهاالمتحدةالولإياتمعجداالخاصةبالعلاقاتتحتفظسوفإسرائيلان01الأوسط

ولقد،أهريكاوبينبينهاالعسكريبالتعاونالخاصةالاصتراتيجيةفييتحكمالذيالأمنصمام

الإيراني)الخطحلمواجهةبالسلاحالأوسطالشرقدولاهدادبعضعلىالأهريكيالكنجرسوافق

اسرائيل.يهددلالأنهالدوللهذهبهمسموحالسلاحهذاإنالكونجرسرجالوذكر

1أهرام)36( 869 / 1 0 / I I.
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وشذرالأوسطالشرقفيالاستراتيجيةالخريطةفيتغييراتبحدوثيهددالإيرانيةالعراقية

إلىاسلحةوصوللمنعهساعيهاستواصلواشنطنوانكلهالخليجفيالحربهذهبانتشار

.)37(،ايران

)37(

(rA)

.اثفسهم)38(الأهريكيينظهورعلىالأسلحةوصلتالتصريحهذاورغم

02/01/6891مهراا

هوالأمريكيةالساحةعلىدائماالقرارباننقطعأنناإلا.الأهريكيالوزيرتصريحمنالرغمعلى

عليهايزاولونكما.فيهاماكلعلىالقبضةويحكمون،أهريكاصنعواالذينلأنهم.لليهود

بالسلاحإيرانبتزويديتعلقوفيما،احتمالأيإسرائيلمنيفلتلاحتىالتجسسعمليات

القديموالعهدالتوراةأصحاب،اليهودشأنمنهوإنما،البروتستانتشأنمنليسفهذا

،خراسانمنجندهخروجالمقدر،المنتظرالمهديأي،الأياموقديم،الأشوريبهالذي

الواقعمعالتعاملتستهدفاستراتيجيةوضعوالذا،المخاطرتأتيهماينهنيعرفونفاليهود

بخصوصإليهماسةحاجةفيهىماإيرانبإعطاء،إيرانفىالإسلامبةالثورةبعدالإيرانب

يكونوبهذا،السلاحلمصدربعدفيماالإيرانبالقراريخضحأن،هذاوراءمنوالهدفالحرب

قالت.الخطةوبدأت،أميركاخفراءيحرسهالذياليهودىالمنظارتحتالأياموقديمالموروث

وإن،إيرانمعالإتصالاتتشجيعفيقويةمصلحةلهاكانتإسرائيلإن31187/1/الأهرام

انفتاحلتحقيقمساعيهمواصلةعلىلتشجيعهالأميركىالرئيسإلىكتبإسراثيلوزراءرئيس

الأهرامقالتاليهوديالإشرافتحتالتنسيقبدأالرسالةهذهوعقب(إيرانعلىاستراتيجي

كبارهعلهالتنسيقتمبالسلاحإيرانتزويدان13/1286/1الأنباءوكالاتعننقلتهفيما

.،الإسراثيليةالخارجيةوزارةعاممديربهذاصرحوقد،واشنطنفيالمسؤولين

الإصلاميةالدبلوماسيةلعبتالإتصالهذاوخلال،بإيرانخفيةالإتصالتمالتنسيقهذابعد

أهرامفيفجاء!(مصداقيتهأوفقدالأبيضالبيتاضز،لعبتهالذيللدوروتنيجة،دورها

امدادعلىالمترتبالموقفعلىالسيطرةعنعجزقدريجانالأميركىالرئيسان13/12/186

أعلنتالرئيسلعجزونتيجة،السابقينالمسؤولينمننصاثححاليايطلبوأنه،بالأسلحةإيران

قراريوقعوهوالمخدرلأثيرتحتكانانهأومنهاالرئيستبرىءالتيالأعذارالأنباءوكالات

وعلى،نهائياسياصاتهافييتدخلوالنالشياطينبانإيرانأعلنتهذاوعقب(إيرانمعالتعامل

حركةبدأتهذاوعقب.الحقائقعنإيرانكشفتوإلاالدبلوماسيةهزيمتهاعنتعلنأنأميركا

391//1اهرامفيجاءفلقد.الأبيضالبيتفيوالانتحاراتالاستقالات AVكل-استقالةخبر
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المستوىعلىجعلهاحيثالأمريكيةالقيادةعلىالبالغالأثرالصفقةلهذهوكان

ورئيسهالشعببينالثقةفقدالىادتالداخليالمستوىعلىهحرجةحالةفيالدولي

!الزهانآخرهعاركيعلمالذي

لافيكمنافذالثهقضاءأنوأتباعهالأمريكاأقوالايعرفونولأنهمهذاأجلوهن

خيرالكانالكتابأهلامنولو...)الثهاياتواقرؤوافتعالوامحالة

.)93(،00لهم

قطب:سيديقول

يستعصمونالدنياهذهفيلهمخيرفهوالإيمانفيالكتابلأهللرغيبهو

تزالماوالتىالاعتقاديةتصوراتهمفيعليهاكاثواالتيوالهلهلةالفرقةمنبه

للنظامقاعدةتكونانعنالتصوراتهذهتجزإذبالشخصيةتجمعتحرههم

عرجاءاساسغيرعلى-ثم-هنالاجتماعيةأنظمتهمفتقوملحياتهمالإجتماعي

وعلىشاملاعتقاديأساسعلىيقوملااجتماعينظامككل!الهواءفيهعلقةأو

وبدأ.الأبيضالبيتموظفيوكبير،ومساعدهالقوميالأمنومسششار،المخابراترئيسمن=

العدلوزيرلكن،الهزيمةجس!امةعنالنظرلصرفاعلاميةتغطيةبعد،أميركافيالتحقيق

،كبرىاستراتيجيةأهدافورائهامنيقصدكانالإتصالاتإن13/87/1فيأعلنالأهيركي

الأهرامقالتهذاكلوبعد.ذكرناكماالإسرائيليالوزراءرئس!بهااشمارالتيالأهدافوهذه

فىالأممركىالرثحسإدارةلورطمنالرغموعلىأالأنباءوكالا!عننملا21/12/86

لإرسالبالنصيحةقامتالتي،إسرائيلالىتوجهلمواحدةنقدكلمةأنإلا،الأزمة

!إ،السلاح

الإيرانيالقراروضعفياسرائيلفشلوبعدالأحجارحملةطب!يعةهىوهذهاليهودطبيعةهيفهذه

الأسبقالأميركىالرئيسوبدأ،والكيمائيةالذريةأسلحتهاعنتتحدثبدأت،اعينهاتحت

معسكراتعنالنبيأخبركما،فيهإيمانلاالذىالنفاقمعسكرلإنشاءالمنطقةفييتجولكارتر

سفيرابانهووصفهاستقبالهرفض)المهدي(السودانيالوزراءرئيسولكنء..الزمانآخر

لإسراثيل.هتجولأ

.011عمرانآل)93(
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لهموخيرالكونهذافيالإنسانوهقامالإنسانيالوجودولغايةللوجودكاملتفسير

ناواعلمواالنداءهذاوتدبروامصير)04(منالمؤهنينغيرينتظرمايقيهمالآخرةفي

الإسلاموبينبينكم-اقولى-الإسلاموبينبينكمستكونعسكصيةهواجهةأي

إل!يضروكملن)وتعالىتباركربنالناقالفلقدالإسلاميالجانبلصالحستنتهي

دائماجنودكمحقيقة)94(001ينصرونلاثمالأدباريولوكميقاتلوكموانأذى

وهذاغواصاتفيوإهاطائراتفيإهافهمالإسلاهيةالأيديعنبعيدأجدرخلف

هرةوفكرواتدبروااليهودلصالحوهناكهناالرصدهنفبدلأالنتيجةمنيغيرلن

لصالحكم.واحدة

التفسير:فيقالوا؟الأشوريسيفعلوماذا

)42(اليهوديالشعبعلىالقضاءفيالربسيستخدمهالذيهوانه.10

علىالعصاوسيستخدم43(ةأيامهأولفيإسرائيلنصفالآشوريوسيحتل

.()45(خدهعلىبقضيبقاضيهاوسيضرب)44(اسرائيل

..ينصرهمنالثهلينصرن

الغربملوكياتيوسوف)46(النهايةحربفيأورشاليم.وسيغزو.أ

عملالئهويتمميبادرونولكنهملمقاتلتهولجتمعونالغربقائدبقيادةوجيوشهم

.944/1القرآنظلالفي)04(

.111عمرانآل4()1

231/51حناأشعيا/4()2

الضفةهوالنصفهذاف!نالأحداثسيرومن،191حنادانيالى/،341فكري/حزقيال)43(

.لسيناءالمتاخمةالنقببصحراءمرورأغزهوقطاعالغربية

اسرائيل.علىأقوىستكونذراعهإنوالمعنى.255زكرياتفسير،491حنا/دانيال4()4

فيهليسالذيأالدستور(إصرائيلقاضيانوالمعنى191حنالمدانيال341،فكريحزقيالى/)45(

قف.:فيهلهلقالالذياليومسياتي،للأجيالمتروكةلأنهاإسرائيلحدود

.226فكريزكريا/تفسير(4)6
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.،)47(00أورشاليمفيصهيونجبلعلىالأضوري

.إ)48(عزيزلقويالتهانينصرهمنالتهولينصرن)

؟الأحداثأين:هوسؤاوويبقى

التفسير:فيقالوا

وان)94(المسيحهجيءحتىستستمرواسرائيلهصربينالسلاماتفاقيةإنأ

وهوالجنوبهلكوهيوملحوظبالغبإهتماماتحظىأنلهاهقدرشخصيةهناك

القائديوافقبمايتصرفوسوفالمستقبلفي!()المستقلةمصرحكميتولىرئيس

فيأوالأتراكانتاريخيينأعدائهللأتراكهقاوهتهقبيلمنوذلك()الغربالروماني

.().(..(المسلمينتعنيالكتابأهللغة

التفسيرفيالاتفاقيةباستمرارالقولفإن!عفوا:نقولالتفسيرهذاوعلى

ولمعرفة،)51(الأيامنهايةفيإسرائيلستحاربمصرإنأيقولاخرقوليعارضه

لأنهموذلك.وسلماحربأتخطيطاتهمهرمىفىمصرظلتالحقيقةبهذهالغرب

الأيامنهايةفيأورشاليمفيأستاذهمستحاربوأنهاثقلهاسرفون

سوفاليهودأعداءألدمنبانهوصفالذيالآشوريكالتإذاثمناحيةهنهذا

فكيفالمسيحقبلىيأتيوالأشوريالكقابأهلنصوصذكرتكماهصريدخل

المسيح؟هجيءحتىالمعاهدةتستمر

عنالنقابكشفجاروديفإنالمعزولةأي)المستقلة(بمصريتعلقفيماأما

وهذا)؟؟(هنفصلةجغرافيةأقاليمإلىتقسينهاعلىويعملهصريستهدفمخطط

291حنا/لنيادا(74)

04لحجا(84)

.162حنا/لنيادا(94)

133ايرنسايد/نيالدا(05)

.)42حنا/شعياا(15)
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فيأعلنواقدإسرائيلقادةأنوالمعروفأشعياسفرفيواردةنصوصهالمخطط

ومخططحدودهمعلى)هتطرفة(اسلاهيةدولةب!قاهةيسمحوالنبأنهمتصريحاتهم

مايواIبتاريخخطابهفيالساداتالمصريالرئيسعنهكشفهذاالتقسيم

0891)52(.

صخريا!حرفخلفهن1نادي

كمينلغار1ذلك!1هاههتمشيفلا1كار1خيياسترى

فيهاعنكبوتيناأتسجيلآلةبجانبهاحماهةشكللغماعلىوترى

!لسكوت1فيلكلمة1يلتقط

لاله1تدخلولاعنه1بتعد

.)53(ستموت

التفسير:فيقالوا؟والغربالآشوريبينالمعاركأسبابهيماثم

موضوعهيفلسطينوتكونشرقيوتحالفغربيتحالفهناك.سيكون.أ

.(4).00النزاع

رايلي:دكتوركافيينكماقالوجودلليهوددامماطبيعيشيءأيضاوهذا

منكثيراأصبححتىالرسميالإمبراطوردينالمسيحيةأصبحتأنوهاأ

.،)55(00سياسيةلدواعمسيحيينالناس

تناقضفيوقحواقدنجدهمالكتابأهلمصادرفيالآشورىمسيرةوبعد

أماههمجنودهوأنبهايضربالتياللهيدهوالأش!وريانمنالرغمفعلىعجيب

.8691الثانيالعددالحضارةمجلة)52(

مطر.احمد/الرحالابنقصيدةمنمستوحاة)53(

.133أبرنسايد/دانيال5(4)

السابق.المصدر(55)
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.ستبادأمامهالتيوالجيوشعملهلهسيتممالةوأنعدنجنة

لأنهربما)إ(النارسيدخلالأضوريأنفيهجاءحدثالذيالخلطأنإلا

الكتابفينصأييوجدلاأنهالأعجبولكنيعتقدونهكذاالكتابأهلمنلس!

نقرأ"لسناتفسيرهفيقالايرنسايدأنحتىللاشوري)56(النهايةهذهيحددالمقدس

فيوهماليهودالنصرانيةعلماءجاهللقد!حقيقي!")57(هلاكهبخصوصشيئاهنا

.الثغراتسديحسنوالمالمجاملةهذه

..الإسلامفيملامحوللآشوري

:!النبييقول

مايكونثم(خرجتقد)وهذهالعباسلبنيسودراياتالمشرقمن"يخرج

منوأصحابه)58(سفيانأبيآلمنرجلأتقاتلصغارسودراياتيخرجثماثهشاء

لنهايةذكراي،!لعنأوهيفيهكلمةآخرحتىحتىفيهكلمةاولمنالقديمالعهدفيليس)56(

فيجملةاخرإلىفيهكلمةأولمنالجديدالعهدفيولش!،المفسرونذكرهاكماالأشوري

لمإذاسؤالويبقىايضاالنهايةلهذهذكراي،!عائقأيوبلاجرأةبكلأوهيبولسرسائل

فلمنعدنجنةجنودهوأمام18/25اشعيافىكماالبركانيديهعلىاللهأجرىلمنالجنةتكن

؟الإنسانعقلياالجنةتكون

.137ايرنسايد/دانيال)57(

القياديةالمراكزأصحابعلىالزهانآخراحاديثفييطلقأميهبنياو،سفيانأباللف58()

عنالفكرعالمقدهتهادراسةوفي.فيهللديندخللاسياصيبمفهومالدولةيفهمونالذين

إلىينظركانعنهالثهرضيطالبابيبنعليالرابعالخليفةإن:تالتالأمويةالدولةسقوط

51أ)العددالدولةحكموبداالأمةحكمفانتهىأهيهبنواجاءحتى،الدينخلالمنالدولة

فقال،ربهعلمهكماالغيبعناخبارهضمنبهاخبرقدجم!الرسولكانالتغييروهذا09(ص

وقالىحسناسنادهالألبانيوقالعاصمابيابناخرجه(ادةبنيمنرجلسنتييغيرمنأولأ

نظامغيروفي033/5()الصحيحةوراثةوجعلهالخليفةاختيارنظامتغييربالحديثالمرادلعل

وذكرهاحمدرواههذا(منبريعلىأميةبنيجبابرةمنجبارالينعقنلمجحالنبيقالالخليفةاختيار
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.،)95(للمهديالطاعةيؤدونالمشرق

حدودفيلتعملالإسلاميالتاريخاهتدادعلىتخرجالصغارالسودفالرايات

ث!:النبيقالهاجهابنسننفيجاءالخروجهذاوعنالإسلامتعاليم

بلاةيبديسيلقونبيتيأهلوأنالدنياعلى.الأخرةالثهاختاربيتأهل"انا

يعطونهفلاالحقفيسالونسؤراياتمعهمالمشرقهنقومياتيحتىوتشريدا

بيتيأهلمنرجلإلىيدفعوهاحتىيقبلونفلاسألواهافيعطونفينصرونفيقاتلون

بشيءتطالبسودراياتتخرجالحديثهذاففى"جوراملئتكماقسطأفيملأها

إعطاءسيرفضإسرائيلعجوزجرابفيأسيراوقعالذيالدوليالمجتمعلكنما

منالفخمةالدولسادةيهرولينتصرونوعندهافيقاتلونالحقهذاالراياتأصحاب

يرفضونالراياتفأصحابالأوانفواتبعدولكنالمغتصببالحقالاعترافأجل

!النهارنحوالمسيرولواصلونالدجالىالمسيحعملاءالىالاستماع

.قالحمادبننعيمرواهماهنهاالسودالراياتعنأخرىأحاديثووردت

اللةفرسولقل

هبطتخراسانعقبةهنهبطتفإذاخراسانامنتخرجالسودابرايات)ان

.1(2611/)كنز!الغربقبلمنالأعاجمراياتإلايردهافلاالإسلامتبغي

الناسمعاملةفيوالغلظةالقحموةإلىإشارةالحديثهذاوفي242/6والنهايةالبدالةفيكثرابن

وأآخرواديفيوالدينوادفيستكونالقيادةأنعلىدليل،المنبرمعتستقيملاالقسوةوهذه

يعارضهاءمنلردعوسيلةالدينستتخذالقيادةان

.126صالدررعقدحماد/ابننععمرواه()95
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ولكناثهشرعتطبيقتريدخراسانمنتأتيالراياتبانيشيرالحديثوهذا

نعيمرواهاخرحديثوفي!الثهسبيلعنويصدونالغربمنياتونالأعاجم

المغربمنالصفروالراياتالسمشرقمنالسودالراياتأقبلتإذا252111/بالكنز

البلاء،.فهألك،البصرةسرةفيأروايةوفيدمشقيعنيالشامسرةفىيلتقواحتى

هذامن)عاد،فصلفيذكرناوكماجيدأالكتابأهليعرفهاالأحاديثفهذه

حيثالخليجمنطقةإلىبهليقذفالأطلنتيحلفأنشااليهوديالمكتبفإنالبحث

الشرقمصدرهاسيكونجديدةعالميةحرباشتعالأنعلىاجمعواالخبراءأن

الخليج.أوالأوسط

لنحددننقلهانحنالإماميةمصادرمنهصدرفيجاءتأخرىروايةوهناك

تحديداأكثرظلالاتلقيربماالروايةوهذهالزهانآخرمعاركستخوضالتىالقيادة

وفارسفارسهيالمفسرينعندالأشوريهوطنأنوخاصةالقديمالعهدلأشوري

!فارسمنرجللتناولهبالثرياالإيمانكان"لويي!النبيعنهاقالالإسلامهصادرفى

:قال)ع(الرضاالحسنأبيعن216،446ص06الأنوارجبحارفيجاء

لاالحديدكزبرقلوبهمقوممعهيجتمعالحقإلىالناسيدعوقممنرجلأ

يتوكلونالثهوعلىيجبنونولاالحربهنيملونولاوالعواصفالرياحتزلهم

بعدتدخللمالمدينةكانتوقتفيقمإلىأشارالحديثوهذا،للمتقينوالعاقبة

اشتهرتالإسلامقمدخلتأنوبعدبالمجوسيةيدينونأهلهاوكانالإسلامفي

الرجلهذايكونهذاوعلىيي!النبيبيتلأهلوالتشيعالحديثوروايةبالعلم

يأتيبانمؤهلايكونكيوإيمانهعلمهفيخاصةمواصفاتلهتممنيخرجالذي

البحارفيجاءايضأقموعنالبخاريحدش!فيكمابالثريامعلقاكانولوبالإيمان

وأهلهاقمبلدةتكونزمان"وسيأتيقال)ع(الصادقالإهامعن213ص06ج

ذلكولولاظهورهالى(المهديغيبةأأيقاشناغيبةزمانفيوذلكالخلاتقعلىحجة

لأنقمانماسئيت.قم؟.سميتلم)اتدريروايةوفيباهلها"الأرضلساخت

مبويقومونالمنتظعالمهديمع)أييك!هحمدآلىقائمهعيجتمعونأهله
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تصبعقمبأنالوعد:الإماميةويقول216()البحاروينصرونه"عليهوششقيمون

ومجتهديندرسوحلقا!وهكتبات.مدارسفيهاأنبسببليسالخلائقعلىحجة

والعالمالمسلمينوتدعوالنةبأمرتقومأنهابسبمببلالإسلامعةالعلومفيومحققين

والصدقالمتقدةالعشقوجذوةالنافذالفكريالعمقفيهايوجدأنهبسببالقيامإلى

بهما!للعيشوالشجاعة

الي(البصرةسرةأإلىبقواتهاتدخلأمريكانرىأنعجيبايكنلملهذا

هناكويناورهنايحأورالأطلنتيحلفنرىأدنعجيبايكنولمالحديثفيجاءت

لأننقرأهاكيالأقلعلىالأحادش!هذهوضعتولقدوالبطيئةالسريعةبإمداداته

منويعلمونالآشوويأخبارأيديهمبينلأن!قلبظهرعنيحفظونهاالكتابأهل

أعداءولأنهمالنجومعلىالإيمانهذاكانولوبالإيمانيأتيالذيالرجليخرجأين

ناكل!ناكلونحنوهناكهناويرصدونونهاراليلايتجولونفهمالحقيقيالإيمان

يطالبناأنهفيهنجدحديثكلوفيمصدركلفىونشكك!الفاخرالأمريكيالجبن

البحثان!!.الثويا.علىوليسالأرضفيالإيمانعنالبحثأجلمنبالمعرفة

المراجع.داخليتجولوهوالواقعيهمللاأنالمسلمعلىيحتمفقطوالبدث

بعدالقديمالعهدأنبالذكروالجديرالقديمالعهدفيالأشورييقابلماهذا

قسطأوعدلأالأرضيملأقائدعنيتحدثبدأالأشوريعنالحديثمنانتهىأدن

لقد!وبعد!06(حديد)منبقضيبويضرببالعدليقضىالذي،الأيامهوقديمالقائدوهذا

هصاثرمنالآشوريهعاركوملامحالأشورييقابلوماالكتابأهلكتبمنالأشوريقدهنا

.الإسلام

فيالأيامقديمعنالحديثذلكبعدليبدأ)01(الإصحاحفيانتهىالآشوريمنالحديث)06(

تجفأي.تيبسيدهبأنبسفرأشارالأضورينهايةوفيالسفرنفسفي(11)الإصحاح

منالعديدبهيأخذلامصدروهرالمجركتابانبالذكروالجدير،القوةمن

وتظهر،المطاعوالهمامالشجاعالإماميظهرأفقالالآشوريتقابلشخصيةإلىأشارالشيعة

ولي!سأعدائهعلىتعودالعابسةوالوجوهاليابسهالأكففهنا(العابسهوالوجوهاليابسةالأكف

هو.عليه
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أهلأنتقولحقيقةإلىبالقارىءأصللكيالاشوريملاهحقد!لقد

أصحابإلىبهاأتوجهلاالحقيقهوهذهمسلمأنهأساسعلىسيقاتلونهالكتاب

ولباعونأصنامهمبأصابعيهتزونفهؤلاءتعفنتحتىالطاعونحجزهاالتيالعقول

يتمثللمللذينبهااتوجهبلفائدتهمحسبواحيانأفقطلحومهمبقيمةولشترون

عنحسهيفصلولاويرىيسيربأنمطالبفالمسلم-الواقعمتابعة.فيهمالتراث

إلىالفاتيكانباباهرولثمونحلهاهللهااخلافعلىالثصرانيةتكتلتوقدالوجود

التقاربعلىقادرينغيرالمسلمونكانفإذاوالطاعةالولاءلهمليقدماليهودكنيس

مخلبايكونواأوالكتاباهلخندقفيلقفوالاأنيجبالأقلفعلىبينهمفيما

لهم.

المستقبلفيأيامهتأتيوربمابينناالسودالراياتأوالآشورييكونربما

الزجاجيةالتوابيتتتحطملافلماذا.بالوحدةتعالىالثهطالبناالراياتأوالآشوريقبلهنولكن

القاصية.الغنممنيأكلالذثبإن.الفرقةطاعونضربهاالتي

المعركةوهذهجميعأالمصادرعليهااتفقمتهعركةتوجدالآشوريمعاركوبعد

الدجالالمسيحيبرزانقاضهاوعلىالبشريالجنستاريخفيالمعاركتاجهي

باسم:الإسلامفيلعرفالمعركةهذهبرأسه

اللةغضب!معصرةباسمالمتداولالإنجيلفيوتعرفأالكبرى"الملحمة

القديمالعهدفياليهودعندوتعرفكلشيء()61(.علىالقادرالثهيوما!مى

.ا)62(الأبدية!الخربةباسمالمتداول

لأنسياسيةأسبابلهاالكتابأهلهصادرفيالأشوريمعارككانت

للملحمةتقديميعندولكننياالهوديقدرهاسياسيةلأسبابمتديثونالنصارى

.41/91الرؤد1سفر6(1)

نصر.نبوخذمعركةبهاالمقصودوليسالمفسرونقالكماالمستقبلمعاركهنوهي25/13)62(أرميا
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اشتعالها،بدايةفيبطرحههيقامتعقائديمفهومخلالمنساتناولهاالكبرى

المعركة:أسباب

الساحةعلىظهورهاعندالإسلاهيةالدولةانالإسلاميةالذهندائرةلناتقول

ولكنهعليهاالقضاءأجلمنالصلييالغربوسيعملهائلأدولأستحذثالعالمية

الصليبيالغربإليهافيتقربالإسلاهيةالدولةهمامةتعلوالفشلهذاواماميفشل

ودولالعظمىالإسلاميةالدولةبينصلحاتفاقالتقاربهذافيثمرالوسائلبجميع

ضدمعركةفيالغربدولمعالإسلامدولةستشتركهذهالصلحفترةوفى.الغرب

ءلجع!النبييقولى().(البنانتلون.ذيمرجفيستكونالمعركةوهذهمضتركلهماعدو

البداية:هذهفي

وتغنمونفتنصرونورائكممنوهمأنتمفتغزونآمنأصلحاالروم"ستصالحون

النصرانيةأهلهنرجلفيرفعتلولذيبمرجتنزلواحتىترجونئموتسلمون

ذلكفعندفيدقه)64(المسلمينمنرجلفيغضبالصليبغلب)63()فيقولىالصليب

(.OأهNللملحمةوتجمعالرومتغدر

دخلفما!السياسةفيالديندخلالعصح)وبمفهومالعسكريةالمعركةفبعد

ديارفيالصليبشعارتحتالنصارىيقاتلقد؟المسائلهذهمثلفيالصليب

فيجاءالكتابأهلوعندالبرزنجيقالتلولذيمربعباسمالحديثفياليهالمشارهوولبنان)5(

المقصودتفسير.فيهنريمتىوقال(أزركالنارفتاكلبالبنانأبوابكافتح2111/زكريا

منمدخلهاهولأفهذلكلأبوابهلبنانوفغأورضاليمهيأزرهالناريأكلالذيبالخراب

.الشمال

!!؟لبنانمنمدخلهسياقيأورضاليمضربأنأي

الصليب.بفضلانتصرنا)63(أي

يقتله.أي)64(

.24(لم55)الفتحأحمد1901/4()65(أبوداوود
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علىفيهامعهميقفالإسلامهعركةفييقحموهأنأهاحقهموهذا)66(قسطنطين

لجهةتعملمايدهناكأنوأماللموقفتقديرسوءأمايعنيهذافإنمشتركةأرضية

تقديريوفىالتاريخمعاركأعظمفتيلاشعالمصلحتهاومنماهدفأجلهنها

الرومجمعتالحدثهذابعدأنالحديثذكرالأرجح)67(وكمااهوالأخيرالراي

التفسير:فيقالوا؟الجمعهذاتمفكيفللملحمة)الغرب(

العظيماليومذلكلقتاللتجمعهمالعالمهلوكأخرجتالنجسةالأرواحإنأ

الغربممالكلتحريكروماقوةالشيطاناستخدملقدشيء)68(كلالقادرعلىافهيوم

)07(جماعيةحربيةانهماهحكمةاليهود)96(لتحريكوالكذاباليهودبنيواستخدم

وكانالكتابأهلعنهاقالالتيبالطريقةفالنيقالكماللملحمةالرومجمع

البحث.هذامنالمدخلراجعلهقتالفيالإدعاءقسطنطننادعى)66(

فيستفوقالتي0الئالثةالعالميةالحربإنأالحربهذهعنشطرنجرقعةعلىاحجارصاحب)67(ذكو

العالمسيقتنع()الإسلامي()العالم)قادة(معللصراعنتيجةستنشبوالتىالحروبكلدمارها

عالمية،شرطةوقوةمحدودةمحايدةحكوهةبواسطةإلايتملنالحكمإنالكبرىالمذبحةهذهبعد

ليأخذالحرباشعلإسرائيلالمحايدالبلدأي،محايدأبلدأإسراثيلستكونالأثناءهذهوفي

تقومأنيجبالأممباقياليهوديحكمأنقبل،التلمودوقالإ()إالعالم!ةالشرطةقوةمنصب

)التلمودالأسلحةيحرقونسنواتسبعاليهودويبقىالعالمثلثاويهلك،وساقتدمعلىالحرب

سبحبعدفعلاسيخوجالدخالالمسيحأقوالعجيب(27صإسراثيلبنيشريعة

العالمتدميرعلىبمالعمللهسيمهدوناليهودأنعلىدليلوهذا،المعركةهذهمنسنوا!

الدجالالمسيحتوقيتأخبارعندهمكاناليهودأنعلىودليليجىء،انقبلالإسلامي

فيذكرناكماالدخالالمسيحفتنةفيوقعوافلماسنوا!بسبعكبرىهعركةبعديخرجأنه

ينتظرونه.الذيالسلامباميرخاصالتوقيتهذا(ناعتبرواالمدخل

.172رشاد/زكرياتفسير،09صايغ/المسيحمجيءفيدروس،935حنا/ؤياالىتفسير)68(

.835حنا/ؤياالر(96)

السايق.المصدر7(0)
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وشممىهرهجدون)71(يدعىمكانفيالكتابأهلهصالحرفيالجيوشهذهاجتماع

عندماالأعماقفيسيكونالاجتماعف!نالإسلامهصاثرفيأماقدرونأ72(واديأيضا

الحديث.فيكماحلبهنبالقربهر

مساءهمليعيشوا!،هحبهاظهأشعاريحملون!هناإلىهناكهنجاؤوالقد

ثمانين."وعنادهمقوتهمعنجمع!النبييقولالأبد)73(إلىشمسهتغربالذي

.")76(..7(البحر)فيألفاعشراثناغابةكلتحت)74(غابة

نبتعصرفيالمنطقةشعوبعلىالرقفرضأجلهنالشامإلىلقدجاؤوا

مجنزراتهمهواجهةفيسيالرةفتاةاوفتىيقودانيمكنونساءرجالللإسلام

الحقعلىأمتيمنطائفةتزال)الا:لمجرالنبييقولوقياداتهمبالسلاحالمدججة

علىأمتيمنطائفةتزال"لا"771(الشامأهلياهمتكونواأنلأرجووانيظاهرين

لاواء781(منأصابهمماإلاجابههممنيضرهملاقاهرينلعدوهمظاهرينالدين

فيالمشهوريزرعيلوادىعلىيشرففلسطنفيتلهرمجدونستيف!نسنوقال/1616الرؤيا)71(

واديمنكلهافلسطينعلىستزحفكلهاالعسكريةوالقوىالحرببالاستراتيجىبموقعهالتاريخ

نإوقيل35(الدين)يومأورشاليمأسوارتحتالموجوديهوشفاطواديإلىيزرعيل

حيفا.شرقجنوبميلأ02تبعدهرمجدون

.09صايغ/الأمممنتهى)72(

مضادهجومالماضيفياطلاقايحدثلموإنهالمستقبلفيتأتيالمعاركهذهإن(هـ-صرونقال)73(

.72(صوشل!الرؤيا/،125فكري)زكريا/الصورةبهذهلأورشاحيم

دولة.رايةأيغاية74()

هجومبخلافوهذاأوروبامنيأتيالهجومانيفيدالمدافعينبينالمهاجمينوبينالبحرتحديد751(

احتلالهاالمرادالمنطقةعنبحرافيهايفصلهلاجهةمنسيهجمالذيالدخالالمسيح

حينه.فيوسيأتي

.(55/41)أحمدرواه)76(

(VV)7(287)الزوائدثقا!ورجالوالطبرانيالبزاررواهالهيثمىالوقأحمدرواه/.

(VAي))شدةمناصابهمالاما.
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المقدس"ببيتقالهموايناللهرسوللاقالوا!كذلكوهم)97(الهأهريأتيهمحتى

.،)08(المقدسبيتوأكناف

منخرجعصرفيالارهابويفرضونبالقوةيلوحونهناالىهناكجاؤواهن

أنهيعرفولك!نهالعدوانيعرفلانبتالسنيناهتدادعلىاراقوهاالتيالدماءبين

:!النبييقولوالدهوعالحرهانفيوترعرعنشا

تقومحتىالمسلمينهنعصابةعليهتقاتلقائماالدينهذايزالالا

)81(!الساعة

دقاتدقأجراسافيهالضعواأنأجلمنأطفالناجماجمليجمعوالقدجاؤوا

سجائرهماعقابفيهاتوضعتحفاهنهايصنحوااو.الفاتيكانحضرةفيلهمملائكيا

ليقتلعواأونساثناظهورعلىالورقليلعبواأوالأبيضبيتهمردهاتاهتدادعلى

وحضارلهمشجاعتهمعلىدليلأبالكحل.مملوءةأوانيفيويحفظوهاالادميةالعيون

زمانكلفليساغبياءلكنهممباحدائمأالمسلمعرضأنظنوالقدأالمسيحية()82(

فيالجويوالمجالوالمياهالأراضي.تكونوفكلفيوليسالجلودلشراءيصلح

آخرهناإلىهناكهنيأتونعندماانهملحدودهمطبيعيأامتدادأالعالممنمكانأي

وهذااللصوصإلاتحمىلاالتيقوانشهمفوققانوناانتظارهمفيسيجدونالزهان

تعالى:يقولكئيرأعنهمغابقدالقانون

الوثاقفشمدواأشموهمإذاحتىالرقابفضربكفرواالذينلقيتمفإذا)

.!)83(أوزارهاالحربتضعحتىفداءوامابعدمنافإما

المنتظر.المهديهوهنااللهأمرانتقولتفاسيرهناك)97(

./3(288)الزوائدثقاترجالهالهيثمىقالالطبرانيرواه)08(

./3(288)الزوائدالصحيحرجالرجالهالهشميولالأحمدرواه)81(

الئانية.العالميهالحربجرائمعنوهوزيومالابارتهلكورلمالتامالإخهياركتابراجع)82(

.4محمد)83(
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العقلأنتجهماوكلمدافعهموصوبواواجتمعوافلسطينأرضالىجاؤوا

ناتأكدواأنبعدالإسلاميالعالمإلىوالتدهيرالتجسسمعداتمنالبشري

الإنتاجعالمفيتامخمولالىأثىقدالمسلمينعلىضربوهالنيالعلميالحصار

.()84شيءكلعلىالقاثراللهعالمفيذليلةتخضعكلهاالعناصرأنونسواالحربي

!!لمعاركاوتدور

بلفظالأحيانهنكثيرفيالمعركةهذهعنفعلىالمصادرجميعاتفقتولقد

قوتها:عنيك!النبييقولواحد

.8("أمثلهايرىالمقالىلثاما"..هثلهايرىالا

الجديد:العهدفياليهنسبفيماالسلامعليهعيسىوقال

العهدفيأها")86(يحدثولنالآنإلىالعالمبلطمنذهثلهايحدث.لم.)

.إ،)87(!؟نورلاظلامهو!!الربيوم..أعاهوسقالالقديم

المحة!إلاإلهلالهمقلناإذاالذينوبينبينناالزماناخرالمعاركوتدور

.سعدومبلالرقبةعلىقدمهجهلابيوضعأنظنوالقدتدورنعم!!يستكبرون

قامقدبلالهوها

والجسوروالأجسادالاعلامعلىقدميهليضع

.السلامعليك!إاضربإ!أبييااضرب

بالطابقفابدأعالمبنىتهدمأنأردتإذاتقولنظريةوهناكالمعاركوتدور

فييتمثل)الأول(ثلاثطوابقمنتتكونبولسبهاجاءالتيوالنصرانيةالأخير

رقعةإيجادأجلمنخصيصأفصلالمنهجوهذاالمسيحعبادةإلىيدعوشهج

.معثاهيتدبروالموللأسفكتبهمفيالاسمبنفساليومهذايقرؤونوالنصارى)84(

(AO)2518مسلم/.

.12/24متى)86(

(AV)0818عاموص/
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وعنعنهفيدافعوناليهودينتظرهالذيالدجال)المسيح(السلامأميرتعبدبشرية

فيالخراسانيةأعمدتهدفنتالطابقوهذا881(عبيابصفةولكنجنودبصفةلاأتباعه

القبضةهيلمكونالبشريةالرقعهذهتجميعفييتمثل(الثاني)الطابقاأم.4"

الصليباتخذتالقبضةوهذهالمنهجهذاخدهةأجلهنتضربالتيالصليبية

فيالذيالطابقهذاويعتبرالهوا،.)98(فيصليبأقسطنطينشاهدانمنذلهاشعارا

المنهجلهذاالدعوةفييتمثل(الثالث)الطابقأما.العسكريةالقوةهوالمنتصف

القوةقامتالأحيانمنكثيرالتبشيرأ.9(وفيجماعاتبهاقاهتالد.عوةوهذه

.)19(السيفبحدالمنهجبنشرالصليبيةالعسكرية

(AA

98(

09(

19(

البحث.هذامنالعنكبوتراجع(

البحث.هذامنالأصنامراجع(

النصرانيينصدرإلىيرجعالتبشيرتاريخإنأالإسلاميالعالمعلىالغارةكتابفىيقول(

)؟(مهمتهافيالصليبيهالحروبفشلتانبعدوذلك،لولريمونهوالتب!شيرتولىمناولوان

عنبهموالابتعادلتصعالمسلميناجتماعيةأسبابتتبنىالحاليالعصرفيالتبشيريةالأعمالوإن

علىالسيطرةفرضالىالتبشرويهدف29(،12صالإسلامىالعالمعلىالغارة)راجعدينهم

علىأنفسهموفرضالخاصةالمدارسخلالمنالتعليميالتغييرطريقعنالإسلاميالعالم

الإئسانية.الصفةتحملالتيالخدماتوتقديمالمؤسساتوإقامةالإعلاميالتوجيه

نأ)فرمان(صدرعندماالأمراءاقرهاثم،القيادةكرصيعلىمنقسطنطينأقرهاالبدايةفي(

المسلمينعلىفرضأالمسيحيةفرضتثم.بحثنامنالمدخلفيبيناكماهلوكهمدينعلىالناس

وثنيينوكانواألمانياشعباكانوا،الفرنجةيسكنهافكانفرنسااما.أيضاذلكوبيناالأندلسفي

ومعهتنصرأنلبثوما.كوتيلداهيمسيحيةايرةمنكلوفيسملكهمتزوج394عاموفي

شارلمانغزواتطريقعنالمسيحيةالدائرةوامتدت.ضارلمانجاءحتىجنودههنالافثلاثة

الىتحولهاهوالقبائلاحدى)خضاععنديصرحالذيالسلامبندوكان،الساكسونضد

لريحفسنأولافكانالنرويجنااماءلمحلفسوفمسعح!أال!عم!دلحبوللرفضومن-المس!ححه

انتخابهوبمجردالإقليمعيلىملكاوأصبحالأيامومرت.الشاكأحديدعلىتعمد،قرصانا

ملكأولسكدتونجأولوفكانالسويدفيأما.النرويجيينكلعقيدةهيعقيدتهجعلملكأ

هدمعلىالقويتصميمهذهبوقد.عنيدةبمقاومةضعبهبتنصيرمحاولاتهقويلت.وقدمسيحي

ولكن=المسيحيينفرضحاولوقد)انج(قرنبنحوأولوفبعدوجاء.أوبسالاقيالشهيرالمعبد
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المواتومجابهة،تبشيرعسكريةقوةهنهجأالمسيحيةطوابقهيهذه

أي-الأخيربعدالطابقأنيعني-الثانيالطابقأي-الصليبيةللقواتالإسلاهية

الأغلإلأنيعنىقويةإسلاميةدولةفوجودهدمقدالتبشيرفييتمثلالذي-الثاك

أهلهبينليعظديارهإلىذهبالتبشيروأنتحطمتقدوأتباعهماليهودفرضهاالتي

فيويرقدونالطرقاتفيالجنسيالشذوذويزاولونالحاناتبهمتمتلىءالذين

.الايدز)29(بمرضلإصابتهمنتيجةالتداويأجلمنالمصحات

الثاني.الطابقفينهدمالآنفنحنفصلناماعلىوبنا"

.إ)39(!السلامعليكأبييااضرب

فيتنحصرلنالمعركةأنالكتابأهلعلماءيقولوكماالدماءوتجرى

العظيمالاثتقاميوموفي)49(المسيحيةالدولحدودكلإلىستمتدبلفقطإسرائعل

ثيابكبال"ماألهيقالىوعندهاالمعتديندماءأثرملابسهوعلىالإسلاهيالقائديقف

فرشتبغيظيووطأتهمبغضييدستهملقدالمعصرةديستقد:!ولصرة؟!

.(0)59(00قلبيفيالنقمةيوملأنملابسىكلفلطختثيابيعلىدماؤهم

القولوخلاصة1155(-0113)سفركرعهدفيللمسيحيةالأمراستفحتىقاوهوهالوثنيين-

بالدرجهمرجعهكانالمس!حيةإلىأوروباتحولأنللاحظسوفالمؤرخإنفشرهربرتيقول

والإسكندنافيينوالسكسونوالفرنجةالقوطإنءالسياسيالضغطأوالماديالحسابإلىالأولى

تعرضت)كشعوب(قبلوهالكنهمداخلينورإليهاقادهمأفرادابصفتهمدينأالمسيحيةيقبلوالم

أحمد/التبشيرحقيقة)راجعالسياسيينالزعماءلوجيهوتحتواسعنطاقعلىلإيعاز

.(الوهابعبد

أصحابويصيبالمناعةفقديعنيوالايدزالعالمإلىبتصديرهالغربيةالحضارةقامتمرضهو)29(

أميركا.فيلهظهورأولوكانالجن!يالشذوذ

منأيديهمعلىأظهرسبحانهأنهالبيتأهلبركا!ومنأ:القيمابنقالكماالبيت319(أهل

.185الأفهامجلاد،غيرهمبيتأهليديعلىلظهرهلمماوالأخرةالدفيابركات

حناهلمالرئياتفسير)49(

.332حنا/الرؤيادفسر)59(
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الإسلاميةالأجيالتنتظرهاالتيالحسمساعةتحينحتى!القتالوششمر

النبييقولىالمصادرجميعفيالمذكورةالساعةالتاريخاهتدادعلىالمستضعفة

يون:

فإذاوعليهمعليكمالطيرويقذفلكمولاسلاحلهميكللاشهرأ"فيقتتلون

أوليائيوانصراعدائيمنفأنتقمسيفيأسلاليومربكمقالالشهرراسكالق

الرجليسيروهاالخيلعلىإلاالخيلتسيرهاحتىقطمثلهاهارثيهقتلهفيقتتلون

.)69("الرجلعلىالا

المقتلة:هذهعنالرائييقولالجديدالعهدوفي

،الحصانلجامبارتفاعانهاراوجرىالدمفانبثقأ

ارتفاعهيبلغعميقمجرىفيدماءمروعوصفمنلهيا:التفسيرفيقالوا

التاريخكلفيهثلهايسمعلمبكيفيةالمرتدينعلىالثهغضبانهالخيللحمإلى

.)79(البشري

الحسم!وضربة!الحسمساعةإنها

.،اعدائىمنفأنتقمسيفياسلاليومأ

كلالرببهايضربالتيالضربةوهذهأالضربةهذهقوةعنزكرياسفريقولى

أقدامهمعلىواقفونوهميذوبلحمهمأورشاليمعلىتجندواالذينالشعوب

انهاهفسروهموقال،)89(فمهمفييذوبولسانهمأوقابهافيتذوبوعيونهم

.إ)99(الهيدروجينيةكالضربة

مكانعنديارناإلىالبحرهنجاؤواالذينويبحث!والخوف!الهلعويبدأ

.6593(2)كنزعساكرابن)69(

.333حنا/الرؤياتفسير)79!

./4112زكريا)89(

.59صايغ/الأممكل)99(مشتهى
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فيوالخوفالهلعهذاالرؤياسفرويصورالقويالإسلاميالذراعهنفيهيختبئون

غبدوكلوالأقوياءوالأمراءوالأغنياءوالعظماءالأرضوملوك..أيقولوحركةمشهد

للجباليقولونوهمالجبالصخوروفيالمغاورفيأنفسهماخواحروكل

عضبوهن)001(العرشعلىالجالسوجهمنواخفيناإ()!علينااسقطيوالصخور

.()301(00أهاههالوقوفعلىيقوىومنجاءقدالعظيمالغضبيومان)101(الحمل

!إالباطلومجدهإ!الإنسانلكبرياءمذلةنهايةمنلهاياأ:التفسيرفىقالوا

كانالذينأولئكالقواد)301(اوالملوكمنالإنسانذلكأكانسواء!!الزائفةودوته

.4101(!،!وقتهمفيالبشريالتاريخصفحاتفيرناناسمشكبلالهم

لجمحتىترتفعوالدماءإ!الرجلعلىوالرجل.الخيلعلىالخيلوتسير

الجثثفوقالأجنحةظلالفترى.باجنحتهاالطيورتحلقالفضاءوفي!!الحصان

!ور:النبييقول!!الأرضعلىالملقاة

يخر)601(حتىيخلفهمفمابجنباتهم)501(.ليمرالطائرأنحتى..أ

.007101(0ميتا

ينادي..ملاكاورأيت..أ:الرؤ!،سفريقولالجائعةالطيورهذهوعن

!إتعاليإ!الكبرىاللهوليمةإلىمعأاج!تمعيهلمى:قائلاعالبصوت.الطيور

المنتظر.المهديالإصلاميالمائدالىإشارة.العرضعلىالجالس1(0)0

/)دانيال،فارسرهزكانالحملفإنالاختصاصذاتللمراجحوفقاأ:التفسيرفي)101(فالوا

.9(0صابرنسايد

.17لم16(الرؤدا0)2

قبل.منذ!ناكماالمعركةبهذهيعلمالأميركيالرئيس1(1)3.

4حنالمالرؤيا)401(تفسير if

نواحيهم.أي)501(

.يموتحتىباخرهملايلحق1(أي)60

./2118اإمسلم)70
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.)801(،00وفرسانهاوالخيولوالأبطالوالقادةالملوكلحوموالتهمي

يفكروالمالذينالنصارىشبلا!افيووقعاليهود).(.بدأها!إهاساةإنهاحقيقة

لاتباعهموقالوا.بالحضارةوفتنوا!الطويلتاريخهمامتدادعلىواحدةمرةبعقل

عليهالثهيفتحيعملعندهاالعقلأنيفكروالمإ!المسيحيةحضارهانهاوخدامهم

نقبدثهالمخلوقالعقللأنولكن.بوذاإلىيعودل!اليابانىفالتقدم.بالاكتشافات

يقفواأنعليهمالواجمطفكان.النتائجفأعطتهركبها،ثمالعناصرفوجدالثهكونفي

الثهإلاإلهلابأنالواضحةالإيمانيةالحقيقةالىيصلواحتىويتفكروا

حقلأالإسلاميالعالموجعلوا.السلاخصنععلىاموالهمأنفقوالقد

الاستكبارنهايةتكونأن،شيءكلعلىالقادرالثهإرادةفشاءت.لتجاربهم

.حسراتعليهالعالميالاستكبارأموالتكونوأنالمستضعفينأيديعلىالعالمي

والخيوإءوالأبطالىوالقادةالملوكلحوموالتهميتعاليأ!!الطيورايتها

.،وفرسانها

جميعمعيتفاعلفالمسلم.سطورهاأكتبوأناعميقبألمأشعر!مأساةإنها

لارتباطهوفقأللإنسانيةينتميلأنه.العالمهذاصفحةعلىتجريالتيالأحداث

لكتابوفقالأمتهوينممي(ترابمنوادملأدمكلكم"واحدةوأمواحدبابمعها

بينهاوالربطالزمانآخرمجازرأمامالوقوفمنليبدلالهذا.بهايربطه

النصارىأبناءيعلمحى.الصليبيةالحروببهاوأقصد.الزمانأولهجازروبين

ولبيع.خدمتهمعلىأجرايعطيهملنالذى.البندقيةتاجرعنديعملونانهم

عنايديهميكفونهذايعلمونعندها،فربما.يشعرونلاوهملحوههم

.91/81ؤيالرا(8101

هىالمعركةوهذه.بالنصارىفيهااليهودسيقذفأخرىمعركةهناكسحكونالمعركةهذهقبل)!ة(

وستشبع،والسفياني،والترك،الروم:أطرافهاسيكونالفراتشاطىءعلىقرقيسيامعركة

حينه.فيذلكوسياقي،أيضاجميعالحومهممنالسماءطيور
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لطيؤريوهألحومافيهتاكلهكانعنيبتعدمنيبتعدحتى.أهورهمفيويتفكرون.لمسلمينا

البشر.

واحدةاممنولدت،الزمانوآخرالزمانأولالصليبيةالحروبأسبابإن

نأذكرثالقد.واحدةلغايةواحدهدفأجلمن.واحداتجاهفيلوجيههاوتم

علىللقضاءقيامها.المقدرالثالثةالعالميةالحربعنتكلمتاليهودمخططات

لليهودمعارضافيهلي!سعالمفيالقويةاليدلهاإسرائيلتكونحتىالإسلاميالعالم

بعدتبقواالذلن.المسيحعبدةمنبقيةبهالعالمهذاويكون901(.المنتظر"وأميرهم

أنهظنواأدنبعدالمسيحمعبودهماليهودمعيشظرون.المسلمينعلىالقضاءمهمة

الزهانآخرمقتلهإلىالنصارىسيسوقونالذينهماليهودكانفإذا)!(المسيحهو

.؟كيف.الزمانأولىمعاركفيأيضاساقوهمفإنهم

كان.القدسعلىخفاقةالمسلمينرالاتكانتعندهاأنه.التاريخلنايقولى

فيالأممطريقإلىمنهاالنصاوىطردواقدانهم.وحزنأ.حقداينتفضوناليهود

عليهالمسيحأهدافعلىتسير)النصارىعقيدةكاشاعندها.الماضي

منبدلافكان!القدسأورشاليمفوقالمسلمينأعلاميرونوهم()011(السلام

إلىالنصارىيدخلأنعلىالخطةهذهمحاوروقا!ط.المسلمينلطردخطة

جنوداوصاروا.الأممطريقعلى.(المسيحعبدواأنبعد)أخرىمرةالقدس

.)1!1(لمسيحهموعبدة.اليهودلخدمة

.الرهبانمنجديدةدفعةبتخريجيحتفلكلونيديركان!إالخطةوبدأت

ملاب!سفي(يهوديا)كانبراند!)112(هلد"يدعىشخص،الرهبانهؤلاءبين

.(شحطرنجرقعةعلى)أحجارسابقمرجع1()90

البحث.هذامنالمدخل)011(راجع

البحث.هذامنالمدخل)111()اجع

.97/1صلونفانلمالبشريالجنس)112(قصة
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انتسابهيثبتلمإذ.رهزيبشكلانضمالديرإلىانضمعندها)113(وانهالنصارى

بالعلوممتضلعايكنولم)؟(إ)4!ا(فقطبركنهعلىصلولكنهالدير.هذاالى

)117(عسكريةهيولذاوكان)116(السياسةهوالأساسيعملهكانبل)115(اللاهوتية

غيريدعلىمنهافائدةلا.اطلالأتحولتأنبعدالشاغلشغلههيالقدسوكانت

الفاليةالشؤونأمسك.البركةعلىوحصولهتخرجهوفور)118(.!)؟(إالمسيحيين

يعتقدهبماوالمتعصبينوالرهبانالقديسينحماسالهابفيبدأثم.)911(للكنيسة

خليفةاختيارفييتدخلكانانهالأمربهوصلحتىنفوذهوقوياراء)012(.من

الباباواتكانالفتراتمنفترةوجاءت)22؟(،للباباواتتعليماتويعطيالباباأ121(

الحبرهوأصبحأن(براندبهلد)المطافوانتهى)123(،بالسمموتأشساقطون

ملابسفييهودى.(السابعبحوريأجراسمعليهوأطلقللنصارىالأعظم

تعاليمه.لاستقبالكلهاالساحةاعدللمنصبتقليدهوبعد!!المزركشةالباباوات

فيالحقلهوان)إ()124(،)؟(راساالربمنسلطتهتسلمبانهمرسوهـ)فاصدر

الذيالوحيدالاسمهواسمهوأدتقدميهيقبلواانالأمراءعلىوان.الأباطرهعزل

لليهوددورأييفضحلاالكتابهذاانالمدخلفىذكرناوكما.اليهوديالحيمن)113(باباوات

النصرانية.فيهناصبتملدواالذيناليهودبالأباءيتفاخرولكنه

.166يواكيم/اليهوديالحىمنباباوات1()14

.661السابىالمصدر10{01)

.661السابقالمصدر(11)6

7(1)I15صبراور/الصليبيينعالم.

.381باباوات(811)

.751،187باباوات(911)

.175السابقالمصدر(021)

.181باباواتالثانب()نيقولااختارالذيهو)121(

.175باباوات(1)22

.168باباواتالثانيدامكسخليفتهتلاهالثانيكلمنتالباباهصرعتم)123(

وإحدةفالبصمة.وقسطنطينبولسقبلمنقالها.رأسأالربمنالسلطةتلقي)124(

.03(5)باباوات

227



اتجا.فيكلهاالساحةتعبئةأتئم.السلطاتهذهوبعد)125(،.الكنائسفييذكر

:براوريوضع.عنهيقول.واحد

اصدرمنأولهو(براندهلد)السابعجريجوريالباباانالحقيقة..1

بجيلالأولىالصليبيةالحملةقبلذلكوكانالمسلمينالكفارلمحاربةالدعوة

.)126(0،0كاهل

البابايمهللمالقدرولكنإ!النصارىظهرعلىهيكلهمأحجاراليهودوضع

منتخرجالذي)27؟(عمرهصديقجاءوبعده.وماتالتخطيطنتيجةليرىاليهودي

أيضاوكان(الثانيأوريان))؟()128(جاءبراندهلدمنهتخرجال!ذيالديرنفس

اكبرمنبأنهوصفحتىالكهنوتوليسالسياسةهوالأساسيعمله،يهوديا

يالتلقيههيأةالساحةكاشط،هنصبهاوريانتقلدانوبعد)912(.عصرهدبلوماسي

كلونيديردخلأجلههنالذياعلانهليعلنفوقف.الأعظموالدكتاتورالبابامنأمر

:قالالبابامنصبتقلدأجلهومن

ضدالصراعحلبةفييسقطمنلكلوالخلاصالغفرانقدمأنهأ

مدينةعلىاستولواالذينالأعداءليقاتلواينهضواأنالجميعوعلى)013(المسلمين

.)131(،القدس

الحركةليقودبركتهواستلمالبابااماموركع(بويلياأسقفتقدمعندئذأ

.513السابقالمصدر(251)

.33براور/الصلببببناعالم(2611

فيالعائلةشجرةانظر.يهوديهالأسرتينوكلاايضأعلاقةأسرتيهماوتربط241ص)127(باباوات

.13?صباباوا!

.971//البشر!يالجنسA(قصة)12

.18صالصليبيينعالم()920

.18الصليبيينعالم()013

.244اليهوديالحيمن)131(باباوات
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.)132()؟إ(،..ء...الأولىالصليبيةالحملةبدأتوهكذا.المسيحية

الثهنشيدويغنونالصليبيرفعون.القدسإلىوالآمالالأحجارحملةوتوجه

التاريخ:علماءيقول.الإسلامديارإلىوصلواوعندما.جبة

بأنيقالحتىالمسلمينمنالألوفقتلواالقدسالصليبيوندخلعندما.أ.

فيإزعاجهصدرالجثثأكوإمبالدماء)133(وظلتجرتالمدينهفيالشوارع

كنيسةفيالصليبيودناجتمع.الموحشالجوهذاوفي.طويلةفترةالشوارع

!ولالعملهذاعلىوتعليقا)134(،.!ربيا)نحمدكعبارةوترددت.القيامة

هيلر:

ضديبشركانالذيالمسيحاتباعمنكريباليبدوالعصرفهذاانأولعمري

.)76(،00جانبأالسيفالقوابقولهولأمرالقتال

الم!واحدةلعملهوجهانالزمانآخروحرب،الزهانأولحرب!!وهكذا

للقتالالعالمملوكستخرجالنجسةالأرواحانالزهاناخرمعاركعنالعلماءيقل

إلىوالتوجهالأقداموتقبيلبالسجودأهرواالزهانأولإنهم؟القدساجلمن

علىالقضاءاجلمنستقعالثالثةالعالميةالحربأنالعلماءتقلىألم؟القدس

معالمعاركأنيقولواألم؟العالميةالشرطةقوةهيإسرائيلوتكونالإسلاميالعالم

نأقالواالزهانأولأيضاإنهم؟فلسطينحولنزاعسببهاسيكونالمسلمالاشوري

غيويدعلىمنهافائدةلاأطلالاأصبدتالقدسلأنحزيناكانجريجوريالبابا

نأالحقيقة!الصليبيةالحروبإشعالىعلىالرجلعملذلكاجلومنالمسيحيين

القدسمنالصليبسنبطردوانتهىكلونيديرمنبدأالذيالزمانءأولالطريق

(32o)33صالصليبيينعالم.

.028هبلر/العالمتاربخ)133(مجمل

.95الصلببببن)134(عالم

.281العالمناردخمجمل)135(
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وسوف،الحدشاعصرنافيواليهودالعالميةالصليبيةبدأتهالذيالطريقنفسههو

!!الهواءفيالطيورمخالببيناللحومتطيرثم.هرمجدونإلىالطريقهذايصل

العقولتسليموإن،الإنسانيؤديهاأنبدلافريضةالتفكيرإن؟عقلهناكفهل

فيجريمة،الإسرائيليةوالمخابراتالأميركيةالمركزيةالمخابراتوقياداتللأحبار

عنالأنيقةالعنقوأربطةالبيضاءالباقاتأصحابسيبحثغدالأن.العاقلحق

عليها:ويناديالهواءباجنحتهاالطيورتضربوغدأوراءهايختبئودنصخور

والخيولوالأبطالوالقادةالملوكلحوموالتهمي!الكبرىاللهوليمةإلى!تعاليأ

.،والفرسان

فتكونأ137(القدسإلى)136(الغوطةهنالإسلاهيةدةالقياشتقلالمعركةوبعد

الذيالمقرهذامنالدجالالمسيحضدمعاركهيقودصطالمنتظرللمهديمقرأ

دخوله.عدمالدجالالمسيحعلىضوب

ولمانهارقدالمسيحيةصرحفيالثانيالطابقيكون.الطيورتاكلأنوبعد

معطفهتتمنوخرجتبولسبرداءيتلحفالذيالأولالطابقغيرمنهاهناكيعد

.؟الطابقهذايقعفأين!!الاتجاهاتكل

الحاسم.الإسلاميالنصرفبعد.جمب!رالنبىيحدده،الطابقهذااتجاهإن

بغنيمةأحدفيهيفرحلاوقتفي)اليومغلوللالهمويقولالمسلمينأميريقف

لهايقالمدينةجانبإلىبالغوطةالملحمةيومالمسلمينفسطاطان":يت!النبي)136(لقول

.داوودأبورواه."الشاممدنخيرمندمشق

المنتظرالمهدي(الأيامقديم)إلىأشارعندها.القديمانعهدذكرهالقدسالمسلمين)137(دخول

المملكة(القديس!يونفامتلكالوقتوبلغالعلالقدسيالدينوأعطىالأيامقديمأجاء:فقال

وإلىالأبدإلىالمملكةويمتلكونالمملكةفياخذودنالعلاقديسواأماأآخرنصوفي-22دا

ياخذالذيمن.الكتابأهلإلىالسؤالهذاتوجيهتموإذا7/14دا،الأبدينأبد

!لليهودملكالأنها!لليهودوتعطى!العهوديخسرهايقولون؟يخسرهاالذيومنالمملكة

.اليهودقالوهكذا

المغنم.فيالخيانةهوالغلول\()38
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.يقولالاتجاهيتحدد.هذاوبعد.للمعركةنتيجةوالخسائرالشهداءكثرةمن

ولاالقسطنطينيهوبينبينهميحولخلقأيجدونوها..":جمزالنبي

.)913(001روهية

الطابقوهذا،بولسمنهجعلىلسطنطينشيدهالذيهوالأخيرالطابقإن

أطلتلقد.بالتأهلجديرعظ!مشيءحدثروماإلىالتوجهقبلولكن،روهاهو

القدسعلىالاستيلاءفورالإسلاهيةالقيادةإلىإنذاراوارسلتبرأسهاأخرىقوة

ثتى:النبييقول

أي)ذلكمناكبربباسسمحواإذ(المحركةبعدأي)كذلكهمفبينماإ

يأ)ذراريهمفيخلفهمقدالدجالالمسيحأنالصريخفجاءهم(المعركةمنأكبر

.!)04؟(..(.أهليهمفي

!!الدجالالمسيحهيظهرتالتيفالقوةإذن

هعوكةكلنهايةفييأتيدائمالأنه،بتأملالإنذارهذااماميقفوالبماح!

الطابقفيالصليبيةالعسكريةالقوةتدميربعدجاءلقد.المسلمونيخوضهاكبرى

المسيحانبل.المنهجطاقيالأخيرالطابقتدميربعدجاءوأيضا.للنصرانيةالئاني

ناأولايؤكدوهذا.النصرانىللبناءالمسلمينتد!ربعدبغضبهيخرجالدجال

هوالصليبىالنظامصنعالذيانثانيأويؤكدواحدةسلهفيالزمانآخركلهالكفر

أنبدليل.الدجالالمسيحقمتهعلىيجلسالذيالداجلالنظامصنعالذينفسه

أجلمنالمسلمينعلىالقضاءأجلهنخرجوا.خرجواعندماالصليبأبطال

عنالدفاعأجلهنالمسلمينإلىالإنذاريرسلالدجالالمسيحهووهذا.اليهود

.اليهودأهدافعلىتسيرالتيالباقيةالمصالح

يك!:النبييقولالكبرىالملحمةبعد!الإنذاراتصيغةهيوهذه

فىمافيرفضونذراريهمفيخلفهمقدالدجالالمسيحأنالصريخفجاءهمأ

.(65293)كنزعساكرابنرواه)913(

(04Oمسلم)2518/.
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(،)!14(الدجالالمسيحلجيشللتصديالمعركةأرضمنيرجعونأي)أيديهم

يقول،المنهجتربعحيثالعتيقةالمدينةفيالأخيرالطابقعلىالقضاءوبعد

الدجالالمسيغأن.الصريخجاءهمإذالمغانميقتسمونهمفبينما":جمزالنبي

الصريخأنأهورنتبينهنامن.،)142(00ولرجعونشيءكلفيتركونخرجقد

تحقيقعدمبغيةالمدركةأرضمنالمسلمينانسحاببهيقصدكان)الانذار(

أيديهم،فيهايرفضونأالأولىالمعركةفيانهمبدليل.لهممكاسبأي

تهديداتحملالإنذارصيغةولأن،ويرجعونشيءكليتركونأالثانيةوفي

التيالدولةانيعني(أهليهمفيو)خلفهمأراضيهماحتلأنههوواحدا

البلادهذهفيالمسلمينلأنفارسبلادمنقريبةالدجالىالمسيحعليهايسيطر

عندالكتابأهلمصادروفى،الزهانآخرقتالىفيوالفعالالمؤلرالثقللهمسيكون

الشرقاخبار.منستانيهمصردخولهبعدانهأقالواالمسلمالاشوريعنحديثهم

هوكانلقد.143()القوىتلكليصدأعقابهعلىفيرتد.يرتاعتجعلهالشمالوهن

الأخباروهذه.هنهجاءالذيالمكاننفسهنأخبارايسمحوالآن.المنتصر

145(.))144((منهاجاءالتيالجهةنفسمنوذويهأهلهسيصيبضررفهو.تزصج!

.25/8I)141(مسلم

.18لم43)142(دسلم

.137صايرنسايد1(دانيال431

.591،262حنا(دانيال41)4

"كماوالمقامالركن.بينالمهديسيبايعونالمصرلينمنبعضاأنالإسلاممصادرفي14(المعروف)ه

نأانكتابأهلعنديلاحظولكن.مصرإلىالمهدييتقدمهذاوبعدالدررعقدفيجاء

الإنذاراتان.نقولولهذا(المستقلة)مصرفيوهوالأشسوريالىالانذارسيرسلالغرب

عليهماختلطقدالكتابأهلأنف!ماالمهديرجالالىالدجالالمسيحمنتأتيالزمانآخر

،المهدياي،الأيامقديم)عنيتحدثالذيعشرالحاديالأصحاحالإنذارهنونقلواالأمر

نإوأما.المهديالىحلقةهوالذيأي.الاشوريعنيتكلمالذيالعاشرالاصحاحإلى

لمعرفتهموفقأفيهايتدخلالتيالأهاكنللغربتحدد(اختصاصذات)هراجحعندهم

.الزمانآخرمعسكرهمدولبأصماء
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لأنهوذلكللمسلمينبشخصهمعروفالدجاذالمسيحأنيتضحكلههذاوهن

المسيحعرفواوالمسلمون.رجعواخرجقد"الدجالىالمسيحأنأذك!رعندما

لهمقالهاالتيالصفاتاخذوا.مشتعلةفعالةذاكرةذاكرتهملأنالدجال

علىالأوصافهذهتطابقتفعندها.الأفرادبهيقيسونهقياساوجعلوهاثظرسولهم

وذلكلملاقاتهورجعواالميدانتركواولقد8الإسلاممرآةكشفتهالدجالالمسيح

لهأتطوىوأنه،)46؟(،الرياحاستدبرهكالغيثانهأصفاتهمنعرفوالأنهميرجع

نأصفاتهمنوعلموا.القتالعلىعاليةوقدرةفائقةسرعةذوأنه()147(أيالأرض

الذيالثقافيالغزوهذاهنوأطفالهمأهلهمعلىفخافواالعبادتضلالتيالفتنمعه

والعقل.القلبيفتن

اخرالمسلمإن.مكفنةذاكرةوليستعاملةذاكرة،الإسلاميةالذاكرةةلن

عالمعلىالذهندائرةمخضونيسلط،إشعاعمركزولكنه!!ينسىلاالزهان

.يسيرةبرياحالغيومفتنقشع.المنظورالمشاهدة

هسلميسمعهحتىالأثيرموجاتعلىبصوتهيرسلكانالزهانأولوالمسلم

يخرجالدجالالمسيحلانرى..أ:عنهالثهرضيجابرفعن.ويتدبرهالزمانآخر

أهدافعلىيلقىحذاء(الغرب)الرومأنعرفوالقد.،)148(الروملفتححى

بناللهعبدوعن!!الدجالالمسيحيخرجالحذاءيحترقوعندها.الدجالالمسيح

فيأي)فيهاوأنتمالدجالالمسيحنجرأتاكمإذا..أ:قالعنهالثهرضييسر

لمالدجالالمسيحفإنفيهاغنائمكمتدعوافلا(بولسمنهجعلىتقومالتيالمدينة

سيفكرالدجالالمسيحوان،بالسهللي!سفتحالمدينهأدنعرفوالقد،،1914(يخرج

ضدنفسيةبحربستقومإعلاههوسائل.وان:هجومهبدءقبلبقليلليسوقتا

الفتن.فيحينهفي)146(سياتي

تخريجه.(سبق0)47

.(24/54الفتحأأحمد،18لم26)148(هسلم

مسلم.(رواه)914
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والتفكير،هناكالتوازنفقدوبعدأوروبافيتوازنهاتفقدحتىالإسلاميةالقوات

.المفاجىءبهجوههويقومقرارهالدجالىالمسيحيتخذعنده

انتهيناحديثإلىنعودثم!الدجالالمسمحإنذارعلىملاحظا!هذهكانت

-لمجيرالنبيحدد.الصليبيةالعسكريةالقوةوانهدمت.الطيورشبعتأنفبعد.هناك

.بينهميحولخلقأيجدونوها..أالمظفرةالإسلاهيةللقواتالتاليالتمدمطريق

حيثالمدشةإلىالإسلامجندفيتقدم،)015(.00روميةولاالقعسطنطينيةؤبين

وهل؟هعاوكهالداروكيف؟موقعهاوألن؟المدينةهذههيفماالأخيرالطابق

والنصرانية.الإسلاميةالمصادرعليهااتفقت

-سي!:النبيحديثنقدمالبدايةفي

الساعةتقوملا؟البحرفيهنهاوجانبالبرفىهنهاجانببمدينةسمعتم"

بسلاحيقاتلوافلمنزلواجاؤوهافإذا1(.)1إسحاقبنيمنألفاسبعونيغزوهاحتى

الذيجانبيهاأحدفيسقط.أكبرواكةالثهإلاإلهلا:قالوا.بسهميرمواولم

التخريج.15(سبق0)

شرحإ،إسحاقبنيءمسلماصولجميعفىهىكذاأمسلمشرحفيالنووي)151(قمال

اإسحاقولدهمفارسأهل!جمروالنبيلحديثفارساهلهمإسحاووبني43/18النووي

رواه!فارسأهلالإسلامفينصيباالناسأعظم!:وقال(29/12)كنزالحاكمرواه

إسحاقولدعن238،242/1الذهبمروجفيالمسعوديويقول(09/12)كنزالديلمي

الفرسأنعلى.الفرسمنكثيرإليهوينقادالعربحكماءكثيربهيقولالن!سبوهذاأفارس

وتطوفالحرامالبي!تقصدالفرسأسلافوكان.السلامعليهماإبراهيمبنإسحاقو.لدمن

منهمحجمناخروكانلأنسابهاوحفظابهديهتمسكأ.السلامعليهإبراهيمولجدها!مألهبه

هم.قريشمنفهوفارسهناسلممنأ:فارسعنثئه!النبيوقال،بابكبنساسان

.أفارسمنرجاللتناولهبالثرياالعلمكانلو":النبيوقال.الديلميرواه(وعصبتنااخوتنا

منرجاللناله.العربشالهلا.بالثريامعلقاالإيمانكانلو!روايةوفي.نعيمأبورواه

."بهبميلضوالمهنهمواخرين!:تعالىقولهنزلوعندما.الطبرانيرواه.إفارس

قالثلاثاأومرتينسألهحتىيكلمهفلم؟الةرسوليابنايلحقوالمالذينهؤلاء

عندالإيمانجمان"لو:وقالسلمانعلىيده!النيفوضع.الفارصيسلمانوفينا
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يقولونثم.الاخرجانبهافيسمطاكبر.واثهالثهالاإلهلا،الثانيةيقولونثمفيها

يقتسمونهمفبي!نما..فيغنموا.لهمفيفرج،أكبروالثهالثهإل!إلهلا،الثالثة

شيءكلفيتركون.خرجقدالدجالالمسيحان.الصريخجاءهماذاالمغانم

(.f)2"ولرجعون

!إالثهإلاإلهلابهتافتدك!المرتدةللكنيسةمحطةاخر!المدينةهيهذه

المزخرفةالوثنيةإلىينظروهوبالاستعلاءشعرالمسلمإنإ()إربيسبحانك

الأرواحبهاهتفتحقيقة.بداخلهكامنةحقيقهمنينطلقاستعلاءهوان.المزركشة

هوأصلالغيبهتافإن.الذرعالمفيزالتهاوهيمنهاالميثاقالثهاخذعندما

)153(.!هوإل!إلهلاأنهالهشهد):تعالىاللهبهشهدكذلكولأنه%الأصولى

هذهعلىمناهجهمجميعوقامت،الرسلبهوشهدت.الملائكةبهوشهدت

فيالغيبهتافأهامالأممعقائدامتصتالتيالجدرانشهارالزمانوآخر.الشهادة

.(اللهإلاإلهلااالمنظورالمشاهدةعالم

السودالراياتأقبلتإذا"النبيوقالوالترمذيالشيخانرواه"هؤلاءمنرجاللنالهالزايا

.هريرةوأبيعباسابنعنوالديلميالخطيبرواهإ،منهمدولعكمفإن.الفرسفاكرموا

لأن.الفرسعلىلقتصرلنالمهديوقوات.الزمانآخراحداثمنهستنطلقالحديثوهذا

هذاهراحلوأولالعدلليقيمجاءفهو.الحقلمعسكرالهدىامامالسلامعليهالمهدي

روميةأنعلىكثحرهاحاديثنصتولقد.بالتقوىإلاأعجميعلىلعربيفرقلاانهالعدل

نإ.الساعةأشراطفيالبرزنجيوقالالمنورةالمدينةوجيشالحجازأهلفتحهافيسيشترك

المشرقوأهلالحجازاهلمنت!كونوهىسعتهافيعكامنستخرجالإسلاميةالقوات

تنقصنظرةالعربإلىالفرسينظرأدنينبغيلالهذا.واحدرجلقلبعلىوالشاموالمغرب

الفرسإلىشظرواأنللعربينبغيلاوكذا.بلغتهمنزلوالقران.عربييي!النبيلأنمنهم

يتسمونمنفيهيقفوقتفيذخيرة.الزمانآخرالإسلامذخيرةهملأنهممنهمتنقصنظرة

الطهي.اوانيلهمويغسلونأسلحتهميحملونالكتاباهلخنادقفيالمسلمينباسماء

.I/438مسلمرواه(251)

15(r)18عمرانآل..
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رجال!الزمانآخررجالنايقفحصونكأماما!هرجبأأ1العظمىالمدينة

نإ!عتبعليكليولكنإ!هرحبأ.الأسفارفيالرهبانأخبارهاقرأالتيالكعبة

علىوأصرواالزمانأولليهدمهاأبرهةاليهاأرسلواالكعبةصفاتعلموالمارهبانك

الدجالين.صريخأمامتهتزل!جدرانهناكانلهمتقوليلمفلماذا!اثهمحاربة

الزهانأولالطيورجاءتهملقد.؟الأفيالىتخافولا.المبشرينبتعاويذتعبأولا

بينلحومهملتحمل.الزمانخرالطيوروجاءتهم.سجيلهنبحجارةترهيهم

.!وفراغ!هدوءفيوترتفحمخالبها

الإنجيلفيوهيالبحرفيجوانبلهاالإسلاممصادرفيالعظمىالمدينةان

.،)54؟(00.الكثيرةالميا.علىالجالص..!:المتداول

الإنجيل:فيوسقوطها.ثلاثمراحلعلىالإسلامهصادرفيوسقوطها

.1(5)،00الدماروحل.أقسامثلائةالىالعظمىالمدينةفانقسمتء.أ

فيالهتافولغة.والتكبيرالتهليلبهتافكانالإسلامهصادرفيوالسقوط

سفرإليهاأشمارالترتيلةوهذه،)156(.جديدةترتيلةينشدونكانوا..أ:الإنجيل

كلفييصاحبهملهاوترتيلهم.!ونجبلعلىالمسلمونوقفعندماالرؤيا

ورعودبروقحدثتلقد:السقوطهذاعنالتفسيرفيوقالوا.إليهيذهبونهكان

فيعنيفاضطرابإلىوترهز..الثهقوةعلىتدلوالبروقفالرعود.عنيفوزلزال

الاجتماعيةالحياةهقوماتكلوتسقط..ادناهاإلىاعلاهامنالسلطاتكل

تدهيروقععنالرؤياسفرويقول)157(.واصعنطاقوعلىجادبشكلوتنهاروتتداعى

النفوص!.علىالعظمىالمدينة

سيادتها.إلىيشيرالكثيرةالمياهعلىالجلوسحناالأستاذوتال،الما7الرؤيا)154(

.91لما6الرؤيا(1)55

./413الرؤدا(156)

.361حنا/الرفياتفسير()157
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على.جميعاالبحروعمال.وملاحوها.وركابها.السفنقادةويقف..أ

العظمى؟المدينةمثلهدينةأيه.فيصرخون.حريقهادخانإلىينظرونمنهابعد

الويل..منتحبينباكين.يصرخونوهم)إ(رؤوسهمعلىالترابويذرون

أيتهابهااشمتي!زالتقدواحدةساعةفيهيها،العظمىالمدينةعلى.الويل

)الثه((أصدر)فقد)؟(والأنبياءوالرسلالقديسيونأيهابهااشمتوا)!(السماء

.)158((!!...(عليكم)(أحكامها)(أصدرت)أنبعد(عليها)(حكمه)

وفقايعبدوهأنعبادهوطالب+الدينأنزلىالذيالثهإن،أقولىوببساطة

الأخيزالطابقيكونوبهذا.المنحرفدمرالذيسبحانههو.أرسلهالذيللمنهج

أحكامهاأصدرتأنبعدإ!عليهاحكمهالثهأصدرأ.تعالنالثهبقوةهدمقد

.(عليكم

فيالراثييقولىثم!طويلاأمامهالكتابأهليقفأنينبغينصهذاإن

عزففيكنسمعلن..أ.زالتالتيالعظمىالمدينةحضارةعنالرؤياسفر

.1()9!!(..بوقولا.مزمارولا.قيثارةصوتولا.بعدموسيقى

الجديدةالحضارةعنالرائييقولثم!النصهذاأمامأيضايقفواأنوشبغي

فعند.المظفرةالإسلاهيةالنصرطلائعدخلتهاأنبعدالعظمىالمدينةفيدتجطالتي

يقول.باباواتهممعيفعلونكانواكمالهبالسجوداستقبلوهالإسلاهيالقائددخول

الثهعبداني!تفعللا:لىفقال.لهلأسجدقدهيهعندفجثوت..أ:الرائي

.)016((0000المؤمنينأخوتكومثلهثلك

الرهبانسجدفلماذا.عامألفيمنيقرأالنصهذاكانفإذا!إتفعللا

15()A818الرؤدا، 1V / I.

.22لما8الرؤدا(1ه)9

الشهالةلديهمالذينالمؤمنيناخوتكوهثل..)للرائيالمنتصروقال،91/01)016(الرؤيا

وهذه.بالمسيحالخاصةالحقيقتالحث!هادةلديهمالمؤمنينإنايأسجد(ثهبيسوعالمختصة

.،اثهعبدإلىتال)لنفسهالمسيحشهادةهيالشهادة
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ويركعونويقبلونيسجدونولماذا؟)161(الصليبيةالحروببدايةعندالأقداموقبلوا

إهإالانإلى

النصهذاكانفإذاالجديدالعهدفيهكذاإ!الثهعبدإ!مثلكاللهعبدإني

اصدرتولماذا)162(الغفرانامتلاكالباباالكنيسةأعطتفلماذاعامألفيمنيقرأ

النصوصهذهامامالكتابأهليقفأنينبغيأيضا)163(معصومالبابابأنقرارا

التيحضارتهاوهعالمسقوطهاومراحلالمدينةهوقععرفناقدكنافإذا.طويلا

العهدأظلتالتيالأوصافهيفماوضعتالتيالجديدةالحضارةوأساس.زالت

وأصنامهاالأرضزانياتأمأهي:الرائييقول؟المدينةهذهعلىالجديد

زناها)165(،خمرمنالأرضأهلوسكرالأرضملوكمعهازنىالعىالمكروهه)164(

.،)167(والنفوسوالأجساد)166(الكريمةوالأحجاروالفضةالذهبتشتريكاش!

البلاياعليهافانقضت.الحزنطعمأذوقولنالعرشعلىملكةأناأتقولكاشط

.)1168(،واحديومفي

:قالوا؟المفسرونقالفماذا،زانيمةبأنهاالنصوصوصفتهالقد!هعذرة

تظهرإنهاازانيات)إ()916(بناتمنلهاوكمالزوانيأمبل!فقطزانيةليستإنهاأ

بقوةمستهشةزانيةتعتزكما+عاليةجسديةبقوةتعتزدائماأنهاإلا.دينيةازياءفي

سابق.هرجع)161(

.ام215عامرومافيالمنعقدالمجمعأقربه)162(

63(i)986.1عامرومافيالمنعقدالمجمعأقربه

./7)7الرؤدا(61)4

.17/1الرؤدا()165

.18/21الرؤدا)1-11(

./1813(الرئيا)167

./188الرؤدا(ا

.037صالرؤيا/حناتفسير()916
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(.I)00،07محبيها

:المفسرونقال؟رمزهاهوفما.الصفاتهيهذهكانخطإذا!معذرة

!إوبابل!!العظيمةالمدينةيسميها..رموزاا!حيلهايتخذالمرتدةالكنيسةأ

.)171(،الاسماءمنذلكغيرإلى!الزوانيوأم!العظيمةوالزانية!!والمرأة

بقوةحصوثهاانهارتالتي!المرتدةالمسيحيةوعاءهيالعظمىفالمكينةإذا

.؟الخريطةعلىالمدينةهذهبهتعرفالذيالاسمهوفما،القادرالله

للعهدترجمتهفيالكاثوليكيفاخوريجورجالأب100:صايغالقسلقول

الرمزيالاسمهو.إلخ..وبابلالعظيمةالمدينةأن(يؤكدأالجديد

.)172(،000لروما

.بالدماءوملطخأسودتارلخها1731(انروهاهيالمدينةأحناالاستاذيقول

هذهأسوأما.وفجورهاشرهاوفيوثنشهاوفيالعالميمجدهافيعظيمةإنها

.)174(0،0العظمة

.17(0001روماشكبلاانهاأ:وش!ليجونيقول

بقوةتعتزالتيالزانيةهلإ!ولكنإ!رومافيالمقدسةالحظيرةفهيإذن

الزهاناخرالزناستمارسانهاأم.الحاضروقتنافيملامحلهاعاليةجسدية

.؟فقط

هوجودةالعظيمةبابلأنتعتقدهل.هوالسؤالكانإذاأ:إيرنسايديقول

.82هـصك/الدبنبوم)017(ا

A.7/.صايغالأممكلمشتهى)171(

.97السابقالمصدر()172

(31 V)136/حناالرؤياتفسير.

371.،.37صالسابقالمصدر)174(

.801وش!لى/الرؤبانفسبر(.)175
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الكلنيسة.علىتماماينطبقالعظيمةبابلوصففإن.تاكيدبكلنعمفاقول.؟الأن

وفي!بناتهاهيالدولةكنائسفإنالزانيةهيروهاكانتفإذا.وعليه)176(البابوية

.،.177(.)بناتهاكذلكالأمكما!الحق

سلطانهارستقدالباباولةروهادامتوما..أ:وسعليجونو!قول

روهاملامحورثتفقد.السياسيةالقوىركابفيوسارت..المظالم

.)178(،00الوثنية

سائردونروهاتعتنقهالذيالمذهببروهاالمقصودهل!سؤالويبقى

.؟المسيحيةالمذاهب

الروهانيةبالكنيسةيختصلاالمفهومهذاإننقول..أ:وسمليجونيقول

.)917(،الحقعنزاغتإذاالشاهلإطارهافيبالمسيحيةبل.وحدها

الربعنتحولتحيثقديماأورشاليممعحدثماأ:فكريالاستاذيقول

سيقال.الدهاءلمدينةوولللهاويللأورشاليمقيلفكما..المدنيةفيوانغمست

.(M-)،ويلوللالعظيمةوالزانيةالمرتدةالمسيحيةعن

فيتعالىولقولإ!والرعد!إالغيبهتافضربهاإ!روماذهبت..و.

فيفيمكثالناسينفحهاوأها.جفاءفيذهبالزبدفأها..ة:الرعدسورة

.)؟18("..الأرض

له!لاوجودلذي1لقاضي11يها

.26يرنسايدا/لنيااد(761)

.26لسابقالمصدرا(1)77

801هـس!دلمفاباالر(1)78

.601وس!لي/نجمالرا(971)

177فكريلمحزقيال(081)

(IV),cL l (W.
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لاينعقي.لشقاءءضعي1نسب!ن

.1وهاأهحف!علىبناوهتمنهجعلىلإنسان1يسير1ن

يعرفلكل1وإ!روهاغسيلقصةيعرفلكل1؟ن

!إل1زوإلىروهاهصيرهاأن

!إلرهال1علىلرياح1هحتهالأقد\أ1ثار1و؟لمسير11ينإلى

يقول؟الإسلاممصادوفيهيفماالكتابأهلمصادرفيرومالقدعلمنا

)182(الروميةالقسطنطينيةالمؤمنينعلىاثةيفتححتىالساعةتقوم"لا:ثئئالنبي

ينفذوابأنسيدخلونهاالذينالفاتحينوظالنبيويوصيا)183،.والتكبيربال!تسبيح

:والسلامالصلاةعليهيقولىالأتي

سبه!فاعقدواالشرقيبابهامنالشرقيةكنيستهافادخلوا.روهيةفتحتصإذا"

بيتوحلى،طرياوالإنجيلهوسىعصاتحتهافإن.الثامثةاقتلعواثمبلاطات

لأن(أولأ)أعشهمتبصرهافلنذلكالمسلمينغيرفعلفلو،)184(.00الممدس

ولكنهم)185(.الهدىمعالمالذريةالضربةضدالمحصنةخزائنهمفيأنعلماللة

صدورهمأنعلماللهلأن(ثانيا)اللةسبيلعنللصدوتفرغواظهورهموواءالقوها

سيزيدهمالبلاطلححتالمخبوءللحقوبقراءتهم.هدىفيهيدخلمكالنفيهاليس

فيهيخرج.وزمانوقتلهالمخبوءلأن(ثالثا)المؤهنينويؤذونوحسداطغيانأ

)محمد(جاءهاالأولىوالقسطنطينقسطنطين.إلىنسبةالاسمبهذاسميت)182(القسطثطين

كما.إ،،استانعهالأستانةمنهابأسماءذلكبعدوسمي!.جذورهاواجتثأسوارهاودكالفاتح

طينبأقرهاقسطهالتيالأعمدةعلىتقوملأنهاالروميةالقسطنطينيةاسمروماعلىأطلق

نأ،اللةلدروهدا.المهدي)محمد(الزماناخريأتعهاالروميةوالقسطنطينيةنيقيةامجمع

.الأرقامبلغةهذايعرفونوالنصارىيهدمالذيهومحمداسميكون

.0386(1)كنز.الديلميرواه()183

.222صالدررعقد/حمادابننعيم)184(رواه

الصحف.فىهذاونشرالذريةالضربةضدمحصنةالفاتحكانمكتبةأن(المعروف)185
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هوسىعصاكاشطفإذاإ)186(إالدجالالمسيحيحرجوبعدها.الثهيعلمهابحكمة

المسجدتحتالحفرعنيكفواأنالعهودفعلى.روهافىالمقدسبيتوحلى

.!المسجدعليهمينهارلاحتى!فوسىعصاعنبحثاالأقصى

هذههعالمهيفما.ابشرقيةروماكنيسةعلىنصالشريفالحددث

فيوالرابعالبحرفيجوانبثلاثةلهامدينةهيروماأ:القزوينييقول؟الكنيسة

وبها.والمرهرالذهبمنالتيوالتمائيل.والأسواقالأديرةمنالآلافوبها.البر

.الشرقاقجاهفيهفتوحةأبواب!اجميعكنيسةوبها.السفنعندهتقفمرسى

بناهاالذيإنالمدينةأهلويقول(بعيرعلىراكب)تمثالبهافسقيةبهاويوجد

.)187((000يفتحونهاالذينفهمالصفةهذهعلىقوميأتيكمعندها:لهمقال

!إلعظمى1لمدينة1أيتهاياعتبعليكولي

كب!1ر.عندك8لبعير1فوقكان1!ذ

؟ب1لعذ11هذكلدذدمعنى1لأصمم!فلم

لمذي1تخافينأكنت

!لإنسانلاتسجديقول

!إجاءقدهاهو

!إلبكاء1دموعوجففيهنديلىفخذي

.النسيانجذرإلىبالحطامفتلقي،الزمانآخرالأهواجتجرىوهكذا

!واحدة!واحدة!الدموعوتتساقط،المشاعرفتفيض،الأعلامالنسيمويداعب

علىمعلقةوسيوفهم،كذلكهمفبينماإ!الصباحمطلعفي!واحدة

.الدجالالمسيحمنالحديثعندلذلكسنتعرض)186(

الاسلامي.الفتحلحركةرمزهووالجمل/195295القزوشي/الصيادواخبارالبلاداثار)187(1

y I I

http://al-maktabeh.com



فيهمصاحإذ..":جمزيقولن.-.النبي.العظيمالأمرحدث881؟(.الزتحونه

.(ا9A)"..باطلوذلكفيخرجون.اهليكمفيخلفكمقدالمسيحإن.الشيطان

بلاوالمتبوعالتابعوأصبح.الأضىهىالنصرانيةديارانهدهتعندمافهل

يجلسرئيسإلىفذهبوا.الأحجارلحملةديارعناليهودبحثديار)091(.

السحر.يجرييديهعلىأنووجدوااليهودامالعنيتحدثفوجدوه!إهناك

يحبماعلىطيركلوقععندثذ)191(،والأبرصالأكمهشفاءيتميديهوعلى

بيتعلىمنغيرهأعلاميلزيل.الميراثصدةإهكانيهعلىوقعطائر،ويشتهي

وهو.المحزركشةملابسهدولابوسقطالعسكريهقوتهضرب!وطائر،المقدس

المسيح.رأسا(المسيح)أمامنفسهفوجد!تظهرعذراءاو!مخلصعنيبحث

الحضارةأصحابإلىموجهاالجبانالمسيحإنذارجاءلقد!(.)إاولايأتيالذي

تشيخ.ولالبلىلاالتيالحقيقية

جنازةوشيعت.الكبرىالملحمةفياللصوصجنازةشيعتأنبعدجاء

.!!الطيوربواسطةشيعت.المزيفةالمفاتيحلهميحلونالذينخدامهم

فيأوروبامنالمظفرالإسلاميالجي!شطلائعتحركتالإنذارجاءوعندما

ث!.النبييقولالدجالالمسيحاتجاه

نأالصريخفجاءهم.ذلكهنأكبرببأسسمعواإذكذلكهمفب!نما.."

فيبعثونويقبلون.أيديهمفيمافيرفضون.ذراريهمفيخلفهمقدالدجالالمسيح

طليعة.فوارسعشر

(AA)المنتصر.راحةإلىإشارةا

.22/18(مسلم)918

.انياببلاولكنهممنطقةفييسكنونوهم.القدسفيالمهديقيادةلأندياربلا)091(اليهود

هدمتقدالحوائطوهذهالشعوباسترقاوعلىيقومحؤائطهاديارهملأندياربلاوالنصارى

.الكبرىالملحمةفي

الفتن.فيسياتي)191(
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أ!اسماءهملأعرفاني

11اآباثهمواسماء

.)29؟(0001يومئذالأرضظهرعلىفوارسخيرهم!!خيولهموألوان

ياالثهعليكصلىإ!الخيولوألوانإ!معروفةالاسماءإ!الثهيا

الجيشلهذاملاهحالكتاباهلعندفهلى.كذلكهيكانتف!ذاا!الةرسول

جيشفيانتظمواكلهمأ:الجيشهذاعنالتفسيرفيقالوا؟قياداتهالمعروفة

.)391(،باسمهاثهيعرفههنهمواحدوكل.الثهجي!شهو.واحد

يكتسحالذي.الأرضعلىالوحيدالئهجيشلأنهم!إهعروفةالإسماء

.هذايعرفونالكتابوأهلوالنفاقالوثنية

عوجأ.تبفونها.آمنمناطهسبيلعنتصدونلم.الكتابأهلياقل)

.)49؟((تعملونعمابغافلىاطهوماشهداءوأنتم

أيهافيهلتصرخ.الأرحامعالممنالقادموتنتظراليومترفعالتيالحرابإن

فيالأغلاالاللمولودتضعالتيالناعمةالملساءوالأيدي؟بنفسكتنجوكيفالقادم

ناوالغربالشرقلهميقولعندهاقبربناولعلإ!سيزولغداهذاكل.مهده

المسلميندماءإراقةفييسرفوافلا.الحقيقةيتبينواان.عليهمخطراالمسلمون

الذياللهيوميأتيفغدأإ!صدقةيتركوهاإ!صدقةالدماءهذهيتركواأنعليهم

بكثيروالغربالشرقومخالباظافرويقلمالإسلاميالجيشفيهلينتظم،اللهحدده

اجهزةودقة.المخابراتأجهزةاجتهاديؤخرهولن.قادماليوموهذا.دمائهمن

.)591(!...الثهصدققل).اللههوعنهأخبرالذيلأن.التجسس

مسلم.(رواه)291

74.وس!لي/(الرؤيا)391

.99عمران(آل)491

.59عمرانأآل)591
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لمبنيه.1لحمد11نبجدرلشفافة1لطهر1ن1جدرسنستبدل1فغد

لعاصي.1لمحهمول1لحجر1هطحنةتطحن1وغد

لقاسي.1لحقد1نقيبيدهنلصوت1ينرخ1وكد

فتنبت!هاتقدفتىثكمدرعلىبدهائنالمملوءة1لاسفنجة1تسقطوغدأ

.شجرة

!إ1دلأجد1رهحفروعهاصخهنإ.1فىلقاسي1يعلم

إ.إ1فيمإنى.؟.لفهمونهل

أخبارعلىيقفوالكيأسماءهملمج!مالنبي.يعرفالذينالعشرالفوارسانطلق

ظهورهمخلفأوروبالتكونانطلقواوجههالذيإنذارهعلىبناءالدجالالمسيح

وهوالحياةهذهيزاولالمسلملأن.صدورهمإتجاهفيبحرابهالدجالوالمسيح

الحياةهذهلترقيةويجاهدفيهايزهداوبطيباتهايستمتعفهووأعلىمنهاأكبرأنهيشعر

منيعلموانهفيهاالمحهمنالخلافةواجبهذاأنيعرفوهووقواهاطاقاتهاتسخيراو

الحياةوأنبالدنيايمرلاللآخرةطريقهناكليسوأنهالأخرةمزرعةالدنياأندينه

لذلك)46(الكبرىالثهنعمةإلىمنهايجتازالتيالثهنعمةمنولكنهازهيدهصغيرة

الخطباءوأغانيالأميرقلادةعنالطينفييبحثوالمانطلقواالإنذارجاءهمعندها

الحقيقيةالرجولةيعرفعالمفيهنفاقلاالذيالإيمانعالمفييعيشونلأنهم

لأننبيلةهعانييحملالأرضفيلهمالثهواستخلافواحدوجهلهعفهوالحق

انماوالحكموالغلبةوالقهرالملكلمجردليستالأرضفيالاستخلافحقيقية

وقدرةوالفسادالهدمعلىلاوالإصلاخالعمارةعلىقدرةالأرضفيالاستخلاف

بالنفسالارتفاععلىوقدرةوالقهرالظلمعلىلاوالطمانينةالعدلتحقيقعلى

.)691(الحيوانمدارجإلىوالجماعةبالفردالانحدارعلىلاالبشريوالنظامالبشرية

.القرآنظلالفي)691(
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.الإسلامانتصرلقد

ناوالباعهموالأوروبيوناليهوديقولههاالحائطبعرضضربواالحقجندلأن

هذهيرددوا)791(لماليوميةالحياةفييتدخلأنلهوليسوربهالفردبينماعلاقةالدءيئ

وفتسكووسانماركسبمقولاتظهورهموراءوألقواالدماغالفارغةكالببغاواتالمقولة

الأسواقأثرواالذينالنفاقوفقهالطاعونفقهبأصحابالقواكماوغيرهمسيمون

واقعفيبذاتهاتتحققأنيمكنلاال!عقيدة%نعلموالقدوالدجلالقوميةبالنعرات

الحياةتحكمتشريعاتإلىوشحولهعيناجتماعينظامفيتتمثللمماالحياة

الالهيالمنهجفيهيالحميقيةالحريةأنوعلمواالمتجددةالواقعيةعلاقتهاولكيف

هدفعنففتشواوالموتالحياةمعنىوعلىالبحتةالإنسانحعاةعلىيؤكدالذى

طهرأالبشريةتتنف!سحتىتحقيقهإلىوسعواالحياةخلقمنوجلعزالصرلى

5ونقاء)891(

!إالإسلامانتصرلمد

العظيمفالإسلاممخلوقكلرأسعلىتهمينمبادئهانيعنيالإسلاموا.نتصار

يمنعالأخرىالأجزاءسائرعنأجزائهمنجزءلأيفصلوايهترابطةواحدةوحدة

كلمنجزءالإسلامفيفالسياسة.صحيحةحقيقيةرؤيةالجزءذلكرؤية

الجنائيوالتشريعكلهنجزءالإسلاهيةوالتربيةكلمنجزءالإسلامفيوالاقتصاد

تشكلمترابطةحلقاتسلسلةكلمنجزءالاجتماعيوالنظامكلمنجزء

(.')99الإنسانلحياهكاملاهنهاجابمجموعها

تراقيتهم.القرانيجاوزلمالذينالقومنناالضبجحر)791(راجع

الدينضدسياسةالصليبيهإن:القساوسةأحدفقالى..بالأندلسغرناطةفىمؤتمر)891(عقد

تهنفلموالنوربالورودلاستقبلناهمالأوائلالفاتحونجاءكماالمسلمونجاءولو.المسيحى

الإسلاميةالهويةتضيعلا)حتىالصليبيينومجيءالمسلمينهؤلاءخروجبعدإلامقدساتنا

31(.صالجنديلأنور

.162القبانجي/الإسلامفيالسياسي)991(المذهب

YO
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.الإسلامانتصرلقد

فصلتمهماالناسدونمنواحدةأمةالمسلمينأنالحقجندعلمانبعد

للطاعونيتركواولمللطاعونيمهدوالمالجغرافيةوالحدودالطبيعيةالفواصلبينهم

للوحدةقاعدةأرسيتعندمامقتلفيضربوهبلوالتباعدالفرلةبفقهيهيمنأدن

واحدةحدودفيمعهاالعيشيتطلبالأمةإلىالانتماءأنهعنىليستقولالإسلامية

الانتماءمنشرطهووالأخلاقية()الايديولوجيةفيمعهاالتوافقإنماواحدةوارض

الدخالينأكواخوانهارتالطبيعيةوالفواصلالحدودوراءالأمةامتدتوبذلكإليها

!!الخنازيروزرائبالقردةوأقفاص

!!الإسلامانتصرلقد

!الأرضفيوتضرب!تعرقعاملةسواعدرجالهسواعدأصبح!أنبعد

عندماانتصروالقدالموائدفتاتتأكلأنرافضةغيرهاعلىعالةتكونأدطرافضة

همتهموأصبحتمصانعهمفييصنعالزنادوأصبحأرضهممنيخرجالزادأصبح

.)002(!!إليهوفرارهمفيهوشغلهمبالته

عملهعاصمةسيكونالرجلهذا(الصادق)الأمينالمنتظرالمهديعنداكسونجين02(قالت)0

إ-كأله.تحتليعملوامكانكلمنوالناسالشبابإلطياتيوسوف.حولهاوماالقدس

وأن،جبارةدعائبقوةسيمتلك(الصادقو)الأمين،الشرقدينفيالغربيدخلوسوف

العلىامنسيملكالمهديوأن،شيئألهتفعلأنتستطيعلنالأميركيةالمتحدةالولايات

معجزاتليستسيصنعهاالتيوالمعجزاتالكثيرهناكثربلالكثيرالشيءواتحنولوجيا

وسوف.الوقتنفسفيوتسرهمالناستذهلجدامتمدههعلميةمعجزاتولكنهاسماوية

ساعة)آخريراهاالتيالصورةفيالعالميضعواأنأجلهنمعهالعالمفيالشبابيعمل

26/9/491)Aهيروشيمافيحدثكماترعبهمولاالناصتسرالتيالإسلامعلومانها

ونجازاكي.
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43فاطر!..بأهلهإلاالسيءالمكريحيقولا)
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لبف!

واسندراجعقاب

علىالإنسانشأنهوفهذاوالرفضالمبولبينالعالميعيشالمعاركبعد

تحتيقفهنومنهمالإيمالنمعسكرأعلامتحتيقفهنفهناكتاريخهامتداد

ستكونمخالبوبلاذراعبلاستكونهذهأعلاههملكن،الكفرمعسكرأعلام

فييفكرالذيمنتجعلأصيلةقاعدةوضعالإسلاميالساعدلأننفاقاعلام

علىدارتإذاالمعاركوقفيستطيعلنالمعتدىلأنمرةألفيفكرأنالاعتداء

الجيوشوتقدهمتتدميرهمفضمليعتدواالإسلامديارإلىجاؤوالقد!إبعدفيماارضه

ولمالدوليةالقراراتتوقفهاولمالعظمىالمدينةإتجاهفيأراضيهمإلىالمظفرة

!إبالتكبيرالحصونسقطتحتىإليهايستمعوا

وبعد!والنفاقالكفرهعسكراتعلىالنفاقاعلامرفعتهذاأجلمن

اقتصاد.الحزوبطحنتهاالتيالأممشأنشأنهاالأممأحوالتكونأيضاالمعاوك

الذينفهماصابعلليهودسيكونالأممهذهوبيناخرىوتتقدمأهمتتراجعهنهار،

الرياحولكن)1(عالميةشرطةقوةإسرائعلتصبححتىالحربإشعالأجلمنعملوا

البحث.هذامنالطيورراجع)1(
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الأمربهموانتهىالأنكتبهمفىالمدونالتخطيطفضاعالسفنتشتهيلابماجاءت

قيادتهاوانتقالانتصارهابعدالإسلاميةالدولةلهماعطتهاخلةا،)2(أفييكونواأن

وعدمالأقلياتاحترامالتاريحامتدادعلىالإسلاهيهالكولةشأنهووهذاالقدسإلى

يميلونفهمالتاريخامتدادعلىاليهودشأنهوايضأوهذا)3(الدينعلىإكراههم

وعلىالمجتمعاتبينينصهروالاحتىعليهمالمغلقةالمجتمعاتفيالإقاهةإلى

وانتقلالإسلامدولةهنبهالهمالمسموح(الخلةأفياليهودبعضعاشهذا

وانتقل)5(الخطوطخلفهناكليعملواربمافارسبلادفي)4(أصفهانإلىآخرون

بنىإلىإنذارهأرسلالذيالجديدالجوادذلكالدجالالمسيحديارإلىآخرون

.)6(العظمىالمدشةفيوهم(فارس)اهلإسحاق

والمردةوالكفرالنفاقيعي!شصاللإسلامالرافضةالمعسكراتداخلومن

وحملهوجلبابهمقماسلأنهمالدجالالمسيحخروجعلاهاتتأتيوالخنازير

وهنمرآتهاهمولكونونالأحداثتأتيعليهمإليهالمستدرجونهمولأنهم!!خذاءه

بغ.يقولالأحداثهذه

وتهاونأالمنكلرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركهمخروجهآيةوتكون..إ

واتخذواالخموروشربوا)7(البناءوشيدواالرباواكلواالحكمضيعواوإذابالدهاء

دينلغيروتفقهواالعهدونقضوا)9(فرعونآلبزةوأظهرواالحريرولبسوا)8(القيان

حينه.فيعنهاالحديثمتسعوسيأتيهكالنالخلة)2(

وكانتتركواالإسلامظلفيالكتاباهل)إن:قالتيراندراسلقالهماونقدم،هذاقدمنالقد)3(

.282(الغرب)حكمةوكتابهابتعليمهاالتمسكحريةلهافئةكل

حبنه.فيسيأتي)4(

الأمامية.الضوففيسيكونونفارسأهلأنالسروف()ه

.الطيورراجع)6(

للتفاخر.)7(

.المغث!ا!أى8()

.البفاةالجبابرةالمتكبرينهيئةعلىتظهرهمثيابعليهمتكوناي)9(
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والنساءبالنساءالرجالوتشبه)12(القلوبوضربواالمساجد)1؟(وزينواالثه)01(

المسيحعليهمالثهبعثبالنساءوالنساءبالرجالالرجالفتكافىءبالرجال

.")13(..الدجال

!إالمجرائممنحعثعد

نفوسعليهاوقامت!والاجتماعيةوالنفسيةالفكريةالأغلالالدماءفيأصلتها

ظلمأهذايكونالشاذتاصيلعلىالإنسانيعملوعندهاغيرهمإلىحملوهاالذين

للفطرةظلمأهذايكونسلطانالثههنبهاينزللمهذهالقاعدةكاشهوإذا.للقاعدة

وينتهييبدألأنهالجرائمأعظمهنالظلمكانهناهن.عليهاالناساللهفطرالتي

:خلدونابنيقول.المدىبعيدةعقوبةعليهتترتبكذلكولأنهالفطرةتيارضد

لمحقأعليهفرضأوحقبغيرطالبهأوعملهفيغصبهأوأحدملكاخذهنكلأ

ظلمةعليهاوالمعتدونظلمةحقهابغيرالأموالفجباةظلمهفقدالشرعيفرضه

علىعائدكلهذلكووبالظلمةالأملاكوغصابظلمةالناسلحقوقوالمانعون

فيالمقصودةالحكمةهيهذهأنواعلممادتهاهوالذيالعمرانبخرابالدولة

.،)14(وخرابهالعمرالنفسادعنهينشاماوهوالظلمتحريم

!الخرابطريقهوفالظلمإذن

الأرضفيتحدثأنهاوالمعاصيالذنوبآثارومن:القيمابنيقولهناهن

تعالىيقول)15(والمساكنوالثماروالزروعوالهواءالمياهفيالفسادهنأنواعا

عملواالذيبعضليذيقهمالناسأيديكسبتبماوالبحرالبرفيالفسادظهر)

.سلطانالثهمنبهاينزللمواعتقاداتفكريةمذاهبمنالبشرنتاجاتنفوسهماشصتاي(01)

.غيرهاسمتحتحياتهمفيوعملواالأذانفيالثهاسمورفعواالداخلمنزينوها)11(

قومه.غيرقومفيوكانهالدينعاشالدينعنلابتعادهم12()

3(i)(.العمال)كنزعسكرابن(خرجه

.251خلدونابنمقدمة)14(

.غرةأبوالشيختحقيق/المسيحنزولفيالتواتر)15(
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.16()"يرجعونلعلهم

كسبتبماالعذاببعضذاقأوالسوءأصابهإذاالسويالإنسانإناي

المسيحنحويسيرالذيالمجتمعولكنلهفوزتوبتهففيالثهالىيرجعانعليهيداه

فيبهوألكتواستذلتهفيهتحكمتالشهواتلأنللرجوعطريقأييعرفلاJالدجا

العالية:أبويقولللبشرفتثةهوشيطانعندشهوتهيجدحتىالاستدراجطريق

والسماءالأرضصلاحلأنالأرضفيأفسدفقدالأرضفيافهعصىمن

يمطرواأنهنأهلهاإلىأحبالأرضفييقام"لحدالحديثجاءلهذابالطاعة

وأالناسانكفأقيم!االحدوداذاأنهذافيوالسببداوودأبورواهصباحأ"أربعين

سبباذلككانعنهاالناسوأقلعالمعاصيتركتوإذاالمحرهاتتعاطيعنأكثرهم

.)17(والأرضالسماءهنالبركانحصولىفى

حدودأيلقعملاالدجالالمسيحخلفستسيصالتيالمجتمعاتولأن

سيظلونبليرجعوالنأنهمتعالىاللهوعلموالخنزيريةالقرديةعالمفيواندرجت

وقاثونبعذابتظلهمأنالعقابلس!نةبدلاكانوالمؤهنينورسولهالثهعلىحربا

تعالى:قولهلههدخلاولالظالمينعقاب

.!)18(الظالمينهمكانواولكنظلمناهموها)

الرسلوإرسالعليهمالحجةقيامبعدالسيئةباعمالهماي:كثيرابنقال

.للعبيد)91(بظلامربكوماوفاقأجزاءبذلكفجوزواوعصوافكذبواإليهم

وافرادوهنازلوقرىومدنودولقاراتإلىوهقسمةهائلهجتمعالبشريةولأن

ظهرعلىكانهكالنأىفىوهنافقوهشرككافركلإلىالعذابلصلأنبدلاكان

.14الروم(61)

.غرةأبولحقيق/التواتر)17(

.76الزخرف(1)8

.الزخرفسورةكثيرابنتفسير()91
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المسيحوبينوبينهاكارثة!إحسابهايحسبوالمكارثةالجميعيتجرعلكي.الأرض

يخير:النبىلمولواحدةفمرةالدجال

ياقالواحافر"ذيكليهلكجدب)02(خمسسثونخروجهقبل"يكون

الحاكموزاد")21(الملائكةبهتعي!شابما:قال؟المؤمنونيعيشفيما:ال!رسول

مجرىعليهميجريذلكوالتحميدوالس!بيحوالتكيير"التهليلروايةفي

.")22(الطعام

!إبالطعامالدجالالمسيحيأتيهمحتى!!طعاملا

وفكرالبطوناصحابضربجزاءعطففيهليسالذىالظالمجزاءإنه

فيوالشهواتمنابعهافيالمادةضربجزاءمقتلفيضربهمالبطودنوفقهالبطودن

وفي!تصرخ!تصرخبالسوءالأمارةالنفسملكاتجميعيجعلجزاءهنافذها

طريق!قاطعإلىحنينهميتحولىعالمهم

مخرجأحاديتوأصبحمشالهاأعلافوجودلعدموالحيواناتالطيوروهاتت

!الزروعفتأكل!!وتتكاثرالديدانلتعيش!إالجوحرارةفازدادت!!الأخضرالزرع

ينزلإ!المحصسولليموتإ!الجوحرارةفانخفضت!إالأخضرالزرعخرج

كلإلىيصل!!عقاب!إالماءويضيعالبذورفتتعفنالأرضلتنبت!!الماء

مج!ح:النبييقول!إإنسان

الأرضتثبتولاوتمطرواتمطرواأنالسنةولكنتمطروابالاالسنة"ليست

الأرضوجودمعنىوليسإ!الثمروجودوجوبالأمطارهطولمعنىليس!)23(شيئأ

واحدهنالأهروهذابأمرالعطاءوهذاعطاءشيءلكللأنالخاماتوجودوجوب

نإوقالواالمتلاحقةوالكوارثالجدبسنواتاليهويختظرهالذيالإسلاماميرعلاماتمن)02(

(994/الأولحنوخ،04/4،616عزراراجع)العالمستدمالمجاعات

.(1363)كنزماجةابن(7لم347الزوايد)93877(كنز)الطبرانيرواه)21(

.(24بر68الفتح)بمثلهواحمد(38742)كنزخزيمةوابنالحاكمرواه)22(

03/851هسلم)23(
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.!)24(معينبماءيأتيكمفمنغوراماؤكمإنأصبحأرأيتم.قل"عليم

!!اللةياأشط

!!لكشريكلا!!وحدكأنت

منحاجاتهإشباعفيالحيوانحريةعلىاعتمدالذيإ!الكفرمعسكرضاع

فالذين.والمتبوعالتابعفضاع!إضرب!إالفراعنةبازياءوالتفاخروالسكنالطعام

الأليةالهياكلوعصرالفضاءوعصرالذرةعصربعقولهموتعدواالألةعلىاعتمدوا

ظلواالمشلولى)25(موقفالعقابأماموقفواهؤلاءكل.الحيويةالمضداتوعصر

س!بيلعنوإلصدالإنسانبنيلقتلويوجهونهابالقوةيتفاخرونحياتهمامتدادعلى

بعيدأبعيداالماءتعالىالنةوأذهبإ!الطقستقلبوضربهمإ!الريحفضربهماللة

24(

(Yo

03.الملك

العالماحتياطيصوامعتحميالتيالحواجزإلىالأنبفتقرالعالمإن:كانهرمانيقول

المحتملة.الجوتقلباتمنتخوفهمعندائمأيكشفونالكثيرينف!ن.القمحمنالضخم

غيرهادونملائمبطقسحظهاواتاهاأراضيالسنينمنسنةأيفينجدأنالمتوقحمنفإن

المناطقفيالصرياوفولالممحانذلكمثال.هتنوعأسيكونالمحاصيلعلىالأثروان

العلميةالثورة)بكارثةآسيافىالأرزساحاتوستصاب.الضرربهسيلحقالمدارية

وان!شوورادمعهدأصدرفلقدبالمياهيختصماأماالرياحتضربعندهاهذا(502ص

تكساسوفيالجوفيةالمياهمنكبيرةكمياتامشخرجالعالمأنالىتشيردراصهالأم!ركي

الأقاليموفيالمنطقةهذهفيتمامأالجوفيةالمياهبنضوباحتمالهناكأصبحونيومحسيكو

/8591(101/الأهرام)عامكلقدماا2بمقدارالجوفيةالمياههستوىيهبطالشمالية

موارد!فيلثقصيتعرضسرفالعالمأنالأميركيةالمتحدةالولاياتفيدراسةوأش!ارت

والخزاناتالسدودمثلالمياهتوفيرفيالتقليديةالطرقتفيدولنلهاعلاجلاالتيالمائية

الولاياتفيالفيدراليالمناختحليلمركزأعلنكما8591(لما.لم2أهرام)والقنوات

الظاهرةوهذه.الارتفاعفياخذةالهاديالمحيطمياهحرارةدرجةأنلهبيانفيالمتحدة

أفريقيافيالجفافحالةتفاقمالىوتؤديالعالمأنحاءجميعفيالمناخيةالأحوالعلىتؤئر

علىوأعاصيروعواصفواكواثوربيروفىرعديةوسيولالصينفيوفيضاناتوأستراليا

.1(16/01/869اهرام)أفريقياوجنوبوكنداالمتحدةالولايات
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.الأرضبطنفي

يكنلمقومإلىوالقوها!القوانينوسنواقاتلوااليهودأوهاموعلىإ!ظلموا

أنيريدالكلبعضابعضهموجوهبهاوضربوافأخذوهاإ!شأناياقوانينبهذهلهم

الرياحتحتهعهمفعاشواوخنازيرقردةإلىفتحولوا!!الملكمنأكثرملكايكون

!إأميرهمياتيهمحتى!إوالجفاف

.!)26(مصلحونوأهلهابظلمالقرىليهلكربككانوما)

ولملنفسهاظالمةوهيإلاقريةيهلكلمأنهتعالىالثهأخبر:كثيرابنتال

الظالمين.هميكونواحتىقطبهوعدباسرهصلحةقريةيات

والفكرالجفاففقهيبنىوعليهالقحطفكريولدالقحطوبعدالجفافوبعد

فكرمعالعقوبةمعالاستدراجمعالظلمليستقيمالدجالالمسيحإلىيؤديانوالفقه

علىتدبقذرةلشريحة!إواحدلقطار!إواحدخط!إالدجالالمسيحهعالعقوبة

:الاجتماععلماءيقول؟الفكرهذابدايةهيفما.الأرض

الاعتقاديوالتصورالحيويالواقعيتغيروأنبدلاالمجتمعاتهذههثلفي

الأساسيالمخططهيتكونثقافةضمنيأتيوأنبدلاالتغييروانيحكمهاالذي

.أفرادهلسلوكالمجتمحهذايضعهالذي

هذاطريقفإنالدجالالمسيحإلىتستدرجالمجتمعاتهذهكانتفإذا

المسيحكانفإذا.الدجالالمسيحوعاءفييصبوأنبدلاالثقافيالمخطط

السحرلمدارسالقواعدالمجتمعيرسيأنبدفلاساحراالأحاديثبنصالدجال

:الاجتماعأستاذالخشابالأستاذيقول.والدجل

للمجتمعاتوالحضاريالثقافيبالمستوىللسحرارتباطاهثاكأننجد

السحريةبالعقائدتمسكهكثركلماللمجتمعالثقافيالمستوىانحطفكلماالإنسانية

.117)26(هود
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تصيبهاالتيالجماعاتإليهاللجاالتيالمختلفةالسحريةالطقوسذلكمظاهروهن

المجتمعلاقدامانعكاساالغيبيةالقوىعبادةتكونالأساسهذاعلىقحطأومجاعة

كيانه.تهددالتيللأخطارودرءاحياتهمقوماتضمانعلى

الزلفىهمارسة)الأول(المجتمعفياتجاهانينش!القوىعبادةوعند

.)27(القوىهذهواسترضاءتفكيرممارسة()والثانيوالاستجداء

يك!ي!:النبىيقولالساحروراءليكون!!السحردخل

وهعهالسعجان)28(عليهماليهودمنالفاسبعونيتبعهمنأولىالدجال"المسيح

.)92((0.بهافيضلونهمالناسويرونهاالحجائبيعملوناليهودسحرة

الرولبضةولقوم!ليمضغهاالمجتمععلىوتطرحالدجلعلومتدخلإذن

بضاعتهم!عرضفي.العاهةتوجيهيتولونالذين"والسفيهوالتافهالفاسق9

القاذوراتوعرض!!المجاريلديدانالأطروحاتويطرحونالنظرياتويضعون

)31(عديدةشواهدلهفإنالعشرينقرنناعنغريبأليسالسحروعالمبجديد)03(ليس

يقولى:والمنظوربالمحسوسإلايؤمنلاالذيالحديثوالعلم

.82،244صالخشابلمالدينيالاجتماع27()

نأإلىإشارةوهيذلكشابهمااوالأسفنجأوالصوفمنوتصنعالغليظةالأكسية/السيجان)28(

الصفر.تحتذ!االحرارةدرجةجهةمنسياتىالدجالىالمسيح

.(العمالكثز)عساكرابن)92(

ويجعلالوجوديةالمضامينذاتالمسرحياتهنالعديدفيأفكارهيصيغسارتربولىجانكان)03(

وكان.الفلسفيةتضاياهتخدمهصائرإلىوتنتهيمعتقداتهمنهدىعلىتتحركشخصيانه

مفاهيماستحداثهذاهنيقصدوكانجماصروجودفيهيضمنمكانكلفيبعرضهايقوم

.والجماعاتالأفرادعقولفيجديدةاجتماعية

بالهندهايتيفيويوجدالغربىساحلهاعلىالأهيركيةالمتحدةالولاياتفييوجدالسحر)31(

السهولةبنفس!المشعرذينالكهنةأحدإلىمباشرةالتوجهلمكنأنهلدرجةأفريقيافيويوجد

فيأيضاالسحرويمارس(152/صالسحركتاب)الطبيبعيادةإلىبهاتذهبالتي

.الحالاتلهذهوتسجيلاتومشهورةعديدةحالاتوهناكالكنائ!س
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يستطيعونخارقةقدراتيملكونالتاسبعضبأنمتكررةادعاءاتهناكأنأ

أشكالثلاثةالقدراتهذهوتشمل..المعتادالإدراكحدودأبعدإلىالوصولبها

هي:الحواسبغيرالإدراكمن

المسبقة.المعرفه.الحواجزعبرالرؤية.الأفكارقراءة

بغيرالإدواكفيالخوارقادعاءاتمنكثيراأنالحديثالعلمأثبتوقد

على)تستعصي(زالتماحالات)هناك(ولكنكاذبةوادعاءاتتدجيلمجردحواس

.وهشهورة)32(عديدةهذهوالحالاتالمعروفةالعلميةالوسائلكلرغمالتفسير

علىتستعصيالتيالحالاتهذهمنوأتباعهالدجالالمسيحيدخلفهل

هنفيهالجميعيئنالذيالوقتفيبسحرههاهاهطلباليقدميدخله!؟التفسير

والمسيح!ضربتالمادةإن؟توفيرهعنالتكنولوجياوعجزتوالجوعالجدب

معه!بهالأتييأتيعندماالدجال

!يهـ:الئبييقولالماءمعهإن

العينرأىأحدهمايجرياننهرالنهعهالدجالالمسيحهعبماأعلملأنا.."

)33(.001تأججنارالعينرأيوالآخرأبيضماء

جمي!:النبييقولالمعادنومعه

.")34(00كنوؤهافتتبعهكنوزكأخرجيلهافيقولبالخربةويمر.."

لمجز:النبييقولالطعامومعه

.3(")فتنبتتنبتأنالأرضويأهر.."

لصرخبليدةهقلدةكافرةمجتمعاتعلىيدخلالمادةمعهساحرهكذا

.268ص/بيترفاربالإنسانبنو)32(

.(/1618)ومسلم(38776)كنزوابوداوودوالترمذياحمدرواه)33(

.3874(2)كنزوالحاكموأحمدعساكروابن(10/1)2والترمذي(66/18)مسلمرواه34()

.)!38742(خزيمةوابنماجةابن(4env.أكنزوالترمذىمسلم24()84/أحمد)35(
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وهذه!!قديممنوالاجتماعيةوالنفسيةالفكريةالأغلالنسجتهاالتيشهواتها

ويوجهوالنقاءالطهريرفضالذيالرفضعالمفيعاشتالتىهيالمجتمعات

:الفترةهذهعنهـستيفنس.كلقولهذاوفيإليهيأتيابهاالذينحوشهواته

وساخنةباردةالمسممرةالحربلحالةنتيجةالقوىمنهوكةالأممستكونأ

الدولسترحبهذهمثلحالةوفيقراراتهاثبوتوعدمالدولعةالخالفاتاغلالوكذا

هنالبشريةوتخلصأالاقتصادية(الصشاكلتحلانمنهاينتظرشخصيةايبظهور

.،)36(جوعاالموت

يسمنولايغنيلاالذيالفتنخبزسيأكللكنهالكفرمعسكريجوعلننعم

الأممطريقعلىالسائرينعرقمنالمصنوعالأوحالخبزسيأكلجوعهن

لهالجدبومهدلهالحربمهدتلقد!إ"بابلسراديبفيوجوههمعلىوالزاحفين

من.هـستيفن!سكفيقولهصفاتهفيأتباعهيجلسمرحلةكلوفيلهالسحروههد

وسيهونللطبيعةخارقةقوةعلىحائزاسيكونأالدجالالمسيحالقومأ!رقرارات

شفيعلىالعلمفيهأشرفعصرفيمرهوقاوالاقتصاديةالإداريةالأمورفيخبيرا

حيرهعالمفىشيءلكلعلمياقانونايضعأنيستطيعف!إنهلبدووكماأخرىتليهاأزمة

السياس!ةالناحمةمنكاملاإعدادامعداسيكونالمسرحأنفيهشكلاومما.الحلم

.()37(!هورهوالاقتصادلة

فكرفيأفاضواحتىللديدانالرويبضةوتحدثإ!المسرحأعدلقدنعم

فرصطالتيالأغلالعنغريبايكنلمالذيالفقهذلكالجفافوفقهأ38(القحط

وتنصيرهاتهويدهايتمأنقيلسليمةبفطرةتحتفظكانتانيومالعقولهذهعلى

.ههالدينلوم)36(

(rv)52/55الدينيوم.

التيهيالأجتماعيةالنظمولكنالاجتماعيةالنظمتولدلاالأفكارإن)سولتجورجيقول38()

إلىاهورهموكلواالذينالجفافهفكرواعلىتماهاينطبق،لمبدأهذاوإسقاط"الأفكارتولد

أنفسهم.
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.الخربالضبجحرواباءالثقافةوآباء.الأعلاماباءبواسطة

!!الإيمانمعسكرأها

معسكروفي)93(الدممجرىجسدهفيوالتسبعحوالتهليلالتكبيرفيجري

الآونة:هذهعنجمب!النبييقول!!الماءيوجدالإيمان

.إ)41(والماءالمؤهنينبقية)04(الشامفيفيكون.+)

!!الدجالالمسيحياليالقحطهذاوبعد

فترةكلوفي.طويلبأهدالدجالالمسعحقبلمنخيوطهتبدأربماوالقحط

اليومعالمناوفيأخرىفترةفياخرلتصورلمهدتصورأالقحطيطرحالفتراتهن

التيالطويلةالبحوثوصدرتالنيلوجفافافريقياجفافالجفافعنالحديثبدا

الرئيسيهالمعاركأنقالتالغربيةالمخابراتهصادرأنحتىحيرةوآخرهاحيرةأولها

للارضالجويالغلاففيثقبظهرولقدإ!الماءاجلمنستكونالعالمفى

البنفسجيةفوقللأشعةسمحقدالثقبهذاإنالعلماءقال.الأوزونثقبأسموه

لؤديالتيوالأوبئةالأهراضمنالعديدإلىيؤدىالذيالأهرالأرضإلىبالتسرب

بعيداالمطرحزامترحيلإلىأدىالثقبهذاإنوقالواالجسمفيالمناعةفقدإلى

لأنوذلككارثهستكودنوهذهالجوحرارةدرجةسيرفعوأنه!الحبشةهضبةعن

البحارفيالمياههنسوبارتفاعإلىيؤديمماسعنهارالقطبينفيالجليديةالجبال

الساحلية.المدنمنالعديدفتغرقوالمحيطات

اللهيفتحالعقابعالموفي!نفسهعلىاعتمدالذيللإنسان!اللهعقابإنه

وكما.نوحسفينةرحمتهكانتالطوفانانفكماإليهايهرعونلعله!مرحمةللناس

عالمفيفكذلك.الصديقيوسففيرحمتهاللهجعلقديمأمصرشعبهلاكأن

العالمرحمةفإنالأوزونثقبوعالم،الجفافوعالم.المناعةنقصهرضالايدز

حينه.فيسيأتي)93(

.بالقدسيومثذالمسلمينقيادة4(10

الذهبي.وأقرهالحاكمرواه)41(
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سواها.رحمةهناكولن.تكونالإسلامرايةتحمشاستكون

هنعلىعبادهيختبرتعالىوالثه.واحدةدفعةيأتيلاالجفافعالمإنه

الميناءعلىسيقفونمصانعهموتقفالجفافيضربهمعندماهل؟سيعتمدون

لخدمتهالينصرفواالأرغفةافواههمفيللقيالتيالأهريكيةالمعونةسفنينتظرون

منالماءالثهفسعقيهمالقرآنرايةتحتسيقفونأنهمأم؟الدجالىالمسيحوخدمة

سيتصرفكيفسبحانهلرىكيبالقحطالإنسانامتحانإنه!أقدامهمتحت

طريقه.سيشقفكروباي.العاقلالإنسان

لأهله!الدجالالمسيحياتيثم

ووسوسىبافملأهاالعقولفيووسوسأوتارهالشيطانفدقالمادةضاعت

إلىيعودواولم!!قنوطافملأهاالبطونفيووسويسضيقافملأهاالصدورفي

توجدعندهمالجفاففأسباب!إتقدهيونوهم!!رجعيةعندهمالدينلأنإ!الثه

لهعندهمالقحطوأسباب!سدودلهيوجد!الجفافعلىوالتغلب!نظريةلها

تضعكريمةيدمنمنحةأومعوثةعلىبالحصولعلمهالقضاءويمكنعلميةأسباب

.الدجالالمسيحخزينةراسهافوق

وجوههميغسلونيوهاكانواأنهمويتذكروا!القذارةليرتدواالماءضاع

ليكون!الماءضاع!الماء!اللهثعمةعندعراةيسيرونيوهاوكانوا!!بالماء

:والاهالالمنىقمةهوإليهالوصول

أهلهيسقيشديد"غلامقال؟يومئذخيرالمالأي:اذرسولياقالواأ

(Oiالماء lo.)

يالترشسيدتحقيقاهوازثةأيبنودخفضهعهيجديلنالذيالجفافضربهم

بذورهكانتوإنالإنتاجلأنإنعاجزيادةأواسعاررفعمعهيجديولن)43(انفاق

.(235/7الزوائد)يعلىوأبرأحمد(24)

ستواجه-هصرإن.الجفركتابوفيأشعيافيالمقدسكتابوفيالشريفةالأحاديثفيورد)43(
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منيشاءلمنويعطيهاسبحانهالثهعلمفيوطاقتهثمرهأنإلاالأرضفيوقوته

.عباده

فيبهميلقىحيثالعبادعبوديةإناءفيفغمسوا!إيعودواولم!إيتذكروالم

.والعاربالدنسالمتلحفةالقيمفمهتتمرغكريههستثقع

فيأياتدبيرهاسوءفيمصربلاءإن)الجفروقال.النيلمياهجفافبعدكثيرةصعوبات=

يومويلكمويا!مصرلشعبوقالالنيلجفافعندأيأنبلهافيهلاكهاوإن"الإدارةسوء

بينكمالحقأصبحإذا"ذلكوعلامة"ذهبهنمعذهبتمأنكموتودونالركبعلىيجثون

.(السفلةوارتفعت.مكتومأ

y lr



http://al-maktabeh.com



،مك

الدجألىالمسبحخروجقبل

هناكيكونقبلهأنوذكرناالدهيماءفتنةتكونالدجالالمسيحقبلأنذكرنا

تكونخروجهقبلوأنفيهنفاقلاوإيمانفيهإيمانلانفاقلهماثالثلاهعسكرين

الجفافإلىتؤديالتيالمظاهرذلكوبعدالمدينةوفتحا!برىالملحمة

.()1والقحط

القادةأحدإليهفضرسلالمنتظرالمهدييخرجالدجالىالمسيحخروجوقبل

ينحسرخروجهقبلوأيضا)2(الجيشبهذايخسفاللهولكنبجيشالبصيرةالعميان

جمض.النبىدمولذهبهنكنزعنالفرا!

منهيأخذفلاحضرهفمن)3(ذهبمنكنزعنيحسرأنالفرات)يوشك

.)4(شيثا،

.والجفافالطيورفيسبقماراجع)1(

(Y)عنه.الحديثسياتي

لعالىالثهولكناثهسبعلفىمالهلصرفأنلنبغىالذىالب!رولىهوأنههال!ال!فاس!ربعض)3(

علىأنوقالتالكتابأهلمصادرعنهاتحدثتالعلامةهذهأنبالذكروالجديربمرادهأعلم

.!النبياحاديثفيثابتأيضاوهذا.حروبوتقومملوكسياتىالفرات

8Iمسلمرواه()4 /8 I.
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المسمىهوالمذنبهذايكونربماإ!المذنبيقتربالخروجوقبل

دولةظهورعلاماتمنإنفقالىجم!النبيأشارولقدالأرضمنولقترب)هالي()5(

.المهدي

.")6(00يضيءذنبهلنجميخرج..،

اللهكتابفيذكرهاجاءالتيالدخانايةيحملالذيهوالمذنبوهذا

لعالى:

.(V)!أليمعذابهذاالناسيفشىمبينبدخانالسماءتأتييومفارتقب)

لهقيلأصبحتحتىالبارحةالليلةنمتهاعباسابنقال:كثيرابناقال

19(طرققدالدخانيكونانفخشيت)8(الذنبذوالكوكبطلعقالوا:قال؟لم

جاءالقرآنولفظ1682عامواكتشفههاليادمونداكتشفهالذيإلىنسبةهاليسمي)5(

لموهالي.التاريخامتدادعلىلهدورةكلفيالمذنبهذاالعالمارتقبولد(ارتقب)

كلالأرضمنيقتربالمذنبوهذا.ويرتقبونهيعرفونهكانواالقديمفيأملناإلايكثحفه

الدولوقامتوالأتربةالدخانعلىولحضويكيلومترمليون03طولهيبلخهاليوذيلعام76

واصبحتالمذنبمنالمركبةاقتربتوعندما(.لرصدهجوتو)الفضائيةالمركبةبإرسالالكبرى

إرسالالمركبةتستطعفلم،الإرسالأرلليوالأتربةالدخانقوةحولت.منهثانيتينبعدعلى

وعندالمسيحميلادعندالمذنبظهروقد.حينهافينضرتالصوربعضوارسلتإشارات

يعتبرهالتاريخهذاومنالفاتحهحمدبقيادةالقسطنطينيةفتحيومظهركما.يف!محمدميلاد

لهذا.قسطنطينيةجذورذاتعاصمةأسواردكتبظهورهلأن.لهمشؤمنذيرالأوروبيين

ظهورعندالمذنبيظهروسوف.الشيطانعميلاسمهاليعلىكاليليكيسالباباأطلق

منأمرارتقابهلأنيترقبونهفالمسلمونهذالأجلرومااماههستنهارالذيالمهدي(محمد)

يظهرمعسكرسوفالدخانوهذاالدخانيحملوالمذنب.الثهصنعهوالمذنبولأنالله

المنافقأماالزكامأعراضعليهتظهريشمهعندماالمؤمنلأنالإيمانمعسكرمنالنفاق

الأخير.الوففيالحجةالمعسكرهذاعلىلتقام!النبيقالكما،فسينتفخ

.111الدررعقدلمحمادبننعيم)6(

.11لم01الدخان7()

يتابعونه.كانواالقدماءأنعلىإشارةفيه)8(

فيوالمهديالدجالالمسيحأنوالمعروف-طرققدالدجالالمسيحيكون-انروايةوفي9()

واحد.عصر
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.)01(المنتظرةالأياتمنالدخانإنكثيرابنوقالأصبحتحتىنمتفما

لقد؟بنفسهذكرهاكيف!إبنفسههوذكرهاعلاماتأيضاالدجالوللمسيح

لقددامغةخلقهجميععلىالحجةلتكودتورحمةالثهمنفضلالحدثهذاجاء

وتكلم!نصراني!المسلمينغيرمنلواحدالنبوةعصرفيالدجالالمسيحظهر

فلهذاالعجيببالشيءليسوالأنبياءالإنسانبنيمعوحديثهاطينالشبوظهور!معه

والحدس!الحدثنقدمالتفاصيلفيالخوضوقبلالمصادر)11(جميعفيملامح

حينه.فيعليهونعلق

هسلمعننتنخلههناونحنالسننكتبمنالعديدفيالحدثهذاجاءلقد

لهم:قالالمسلمين-لمج!النبيجمعأنفبعد

.؟"جمعتكملمأتدرون!هعكملاهإنسانكل"ليلزم

:قال!أعلمورسولهالله:قالوا

كانالدارىتميمالأنجمعتكمولكنلرهبةولالرغبةجمعتكمهاواذ"إني

عنأحدثكمكنتالذيوافقحديثاوحدثني.وأسلمفبايعفجاءنصرانيارجلا

لخممنرجلائلاثينمعبحريةسفينةفيركبأنهحدثنيالدجالالمسيح

حتىالبحرفيجزيرةإلىأرفؤا)13(ثمالبحرفيشهراالموجبهمفلعب)12(وجذام

.913/4كثيرابن)01(

عليهابراهيميثنيلكيظهرالذيالشيطانعنحدثتناالسيرةوكتبللسجودآليهاوتدعوهم)11(

لهالسلامعليهإبراهيمبرجمالأهروانتهىأمهوهحالذبحمعوحاولابنهيذبحلاحتىالسلام

فلدا.اللةرسولعلىالمشركينيؤلبلكي!النبيغزواتمنغزوةفيالشيطانوظهر

كانتحقائقانكشافالشياطينهروبعلىيترتبوكان.هاربافراثهعندمنالقوةأنتبين

يفقهجتى.اثهأظهره.فتنةكبرهوالدجالالمسيحكانفلما.عليهاالتعليمتريدالشياطين

احداثه.الناس

للجاحظ.والتبيينالبيانكتابمحقققالكماالفطنةوعدمبالعنجهيةمشهورتانقبيلتانهما121(

8قربوا1(أي3)
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أهلبدابةفلقيتهمالجزيرةفدخلوا)14(السفينةأقربفيفجلسواالشمسمغرب

منإ!ويلك:فقالواالشركثرةمندبرههنقبلهمايدرونلاالشعر)15(كثير

.6؟()اشا

القومأيها:قالت؟171(الجساسةوما:فقالواإ!الجساسةأنا:فقالت

.بالأشواقخبركمإلىفإنه)!(الديرفىالرجلهذاإلىانطلقوا

.شياطنة،تكونأن18()هنهافرقنارجلألناسمتفلما:قال

سبلفيللنفيرمطالباأوعدومنخوفاالناسيجمعلم-جمؤالنبيأنيلاحظ

كتالنبيكانحدثابعينيهرأىنصرانيوجلشهادةليسمعواجمعهمولكنهالنة

عندهاالنصرانيوهذاالمستقبلأحداثمنلأنهيحذروهحتىأصحابهبهيحدث

يديهبينالتيالكتبعلىرأىهاعرضالدجالالمسيحهوالذيالحدثشاهد

فبايعءلجمالنبيإلىجاءثمعقلهحكمثمأ91(الكتاباهلعلماءمنعالمبصفته

اوأسلم.

عليهمسيأليالذينالناسأصنافهمالدجالالمسيحراواالذينأنويلاحظ

هذهعلىالحجةلتقامالفطنةوعدمبالعنجهيةمشهورةوقبائلنصاشىالدجالالمسيح

المسيحأنيلاحظكما.عنهاللةرضيالداريتميمتفكركماويفكرواالأصناف

السفينة.قواربأي)()4

الشعر.غلحظأي()15

للمفاجأةنتيجهجاءالسؤالولكن.شكلملاالدوابانمعرفتهممع.للدابةالسؤالوجهوا)16(

فيليدخلواالسؤالألهمهمالنةانأو.قبلمنالدوابعلحهايروالمهيثةعلىراوهالأنهم

.الحدثدائرة

للمسيحالأخبارتتجس!لأنهاذلكسمعتويقال!السؤالعلىتجبلم(ذ!ايلاحظ)17(

.الدجال

منها.خفناأي)18(

فلسطينأهلوعابدعصرهأهلراهبالإسلامقبلهـوكان9عامأسمصحابيالداريضيم)91(

هـ.04عاممات
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نأالىاشارةفيهللحبادةالكتابأهليتخذهمبنىوهو،ديرأداخلكانالدجال

؟إ(الرمز)إهذامنسينطلقالدجالالمسيح

الدجالالمسيحفيهيجل!سالذيالديرإلىالأهلبالدابةوجهتهمأنوبعد

إنسانأعظمفيهفإذاالديردخلثاحتىسراعأفإنطلقنا:قال..):ث!حالنبييقول

الكعبينإلىركبتيهبينماعنقهإلىيداههجموعةوثاقأوأشرهخلقاقطرايناه

انت؟من!ويلك:قلنا.بالحديد

."..أنتممافاخبروني(Y)0خبريعلىقدرتم:قالى

ركبتيهمعبالحديدومجنزرةعنقهإلىمجموعةويداهالجسدقويأنهيلاحظ

إليهاسيدعوالتىلدعوتهوضرباشيءعلىيقدرلادتههخلوقعبدأنهإلىإشارة

كانوابأنهمأخبروه.أنتمماأخبرونيلهمقالأنوبعد.يعبدإلهاانهفيهاويدعي

بدأثمإليهالدابةفأرشدتهمالجزيرهإلىجاؤوائمالموجبهالعبسفينةظهرعلى

جمط!:النبييقولىاسئلتهعليهميلقيبالسلاسلالمجنزرالرجل

تستخبر؟شأنهاأيعن:قلنا؟)21(بيساننخلعنأخبروني:فقال.."

.(Y)2يثمرالايوشكأنهأما:قال!نعم:قلنا؟يثمرهلثخلهاعنأسألكم:قال

هل:قال؟تستخبرشأنهاأيعن:قلنا؟)23(الطبريهبحيرةعنأخبروني:قال

:قال!يذهبانيوشكماءهاان:قال!الماءكثيرةهي:قالوا؟ماءفيها

العينفيهل:قال؟تستخبرشأنهاأيعن:قالوا؟)24(زغرعينعنأخبروفي

منيزرعونوأهلهاالماءكثيرةهينعم:قلنا؟العينبماءأهلهايزرعوهل؟ماء

ورأيتموفي.هكاإلىوصلتملقداي)02(

.بالشامالغورقرىهننخيلذاتقريةهي)21(

.الزمانآخراي)22(

.بالشاممعروفةبحيرةطبرية)23(

.الشاممنالقبليالجانبفيمعروفةبلدةهي)24(
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."..فعلماالأهييننبيعنأخبروني:قال.مائها

خلقتالشريفالحديثفيكماوالنخلةبيسانفيالنخلعنسألىأنهيلاحظ

الشموخإلىيرهزوالنخل.الزروعسائرعنممحزةكانتلهذاادمتراببقيةمن

يأ!دانيةقنواتطلعهامنالنخلومن)الأنعامسورةفيلعالىيمولوالوحدة

كالأيديفريدةوحدةيشكلالقربوهذابعضإلىبحضهاقريبةعراجينمنهايخرج

طلعلهاباسقاتوالنخل)قسورةفيتعالىيقولبعضفوقبعضهاالتي

إلىير!زالكتابأهلعندأيضاوالنخلبعضفوقبعضهمتراتبطلعاي"صد

المثطقةهذهسيدخلالإسلامأنالىإشارةعثهالدجالالمسيحوسؤال2()5الإسلام

ذهابإلىإشارةشمرأألايوشكانه)قولهأما.يجفولميثمرنخلهادامها

تحسبهمالمنطمهلهذهمافئةواحتلالفلسطينفيبيسانهنطقةعنوالوحدةالقوة

طلعها)وخلتعالىقولهفيكماغيرهمهعالنخلكانولذاشتىوقلوبهمجميعا

رؤوسوكأثهفيبقى.ثمربلاسيكونهعهمالنخلفإنهينلطيفأى!هصيم

والحياةالطهارةإلىيشيروالماءهائهاوعنالطبرلةبحيرةعنسألنمالشياطين

احتلالإلىإشارة!ريةوجفاف!حيشيءكلالماءهنوجحلنا)تعالىيقول

ثقافةنشرعليهيترتبالاحتلالوهذا.البحيرةفيهاتقعالتيالمنطقةلهذهمافئة

الدجالالمسيححددهاالتيهذهالميتةالمنطقةأنويلاحظتحييهولاالإنسالتلميت

المنطقةنفسفيأيضاهىزغرعينعنذلكبعديسألتمبيسانإلىطبريةهنهي

ولميعقبلممنهايزرعونوأهلهاالماءكثيرةالعينبأنأخبروهعندماأنهمويلاحظ

هذهزغروعين.جمعرالأمييننجيعنسؤالهإلىفوراالحديثونقلبشيءلهاشنبأ

منأعلاملهازيولهتكونعثدماالدجالالمسيحستقاتلالتيالحقطائفةإلىإشارة

وفض!الحىالجماعهإلىإشعارةزغرفع!نالزماناخربعسانهنطمهإنىطبرلهمنطمه

هاءبعينواكتفواوالاجتماعيةوالنفسيةالفكريةالأغلالوحطمتالجفافعلوم

الأرضيزرعونفأهلهاالماءكثيرةولأنهاالعلومهنهايشربونطاهرةنظيفةواحدة

.السرةكتبفيالفارسيسلمانإسلامقصةوراجعالبحثهذاصالمعالمراجع)25(
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.خضرة

يقولالأمىالنبيوعنالحقطاثفةوعنفلسطينمنطقةعنسألأنوبعد

!ش:النبي

ونزلمكةهنخرجقد:قالوافعل).(؟ماالأمييننبيعنأخبروني:قال..ه

ظهرانهفاخبرناه؟بهمصنعكيف:قالنعم:قلنا؟العربأقاتله:قاليثرب

أنأما:قالنعم:قلنا؟ذلككانقد:لهنمقالوأطاعوهالعربهنيليههنعلى

!!المسيحأناإنيعنيهخبركموإني)26(يطيعوهأنلهمخيراذلك

قريهأدعفلاالأرضفيفاسيرفأخرجالخروجفيلييؤذنأنأوشكوإني

.(كلتيهماعلىمحرهتانفهماوطيبةمكةغيرليلةأربعينفيهبطتهاإلا

اخرالحقطائفةإلىترهزالتىزغرعينعلىيعقبلمعندهاأنهيلاحظ

عنسؤالهبدألقدومحددواحدشيءلمعرفةوجمزالنبيعنالسؤالإلىانتقلالزهان

.بهم؟(صنعكيفأطرحالنتيجةإلىوليصل(؟العربأقاتله1(؟فعلماأ

المععدىلضربالذىبالحىجاءجمي!النبىأنالدجالالمسمحعلمهذامن

ع!ناسمتحتالدجالالمسيحيعرفهاالتيالزمانآخرطائفهتسيرالحقهذاوعلى

محرمتالنلأنهماوطيبةهكةدخولعدمقدميهعلىددضرببأنهيعترفثمإزغر)5.(إ

لاماءعينمنيشربونرجالاسيواجهماهكانوفيلهفسيطوىذلكغيرأماعليه

وطيبة.مكةيدخللنبأنهالدجالالمسيحأخبرانبعد-جمي!النبييقولثم!تجف

حدثتكمكنت27()"الأهلالمدينةيعنيإ"إطيبةهذهإ!طيبةهذه.."

المسيحيعرفأنشاءتعالىاللهبانإشارة.أميبنيالأنبياءبينمنبانعلمعندهانيلاحظ)5(

.للناسفتنةالمساثلبعضالدجال

..تسرهلاللنبيوطاعتهم)26(

المنطقة.هذهفيالزماناخرالكجالالمسيحسيواجههاالمعاركاعنف(أ55(

كنت./قدأي)27(
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جمح:النبيفقالنعم:النايسفقال؟!ذلك

المدينةوعنعنهأحدثكمكنتالذىوافقإنهلميمحدلثأعجبنيفإنه!

.01)92(0المشرققبلمنبللا)28(اليمنبحرأوالشامبحرفيانهلاوهكة

الداريتميمإليهنقلهالذيالحديثبهذاابتهجقدوءش!مالثبىإنيلاحظ

يأتيالمسيحوهذاالحديديةبالأغلالمكبلاالمسعحشاهدنصرانيعالمفإسلام

الأمرهذاالمسيحمنالمسيحيعرفواحتىالقومعندالتفكيرسيطلقالمسيحقبل

بعثتهقبلالإسلامنبييرصدونكانواالذينالرهبانفرأى!إحولهينظرتميمجعل

ذهبهنومنهمهادنمنومنهمآمنمنفمنهمالجبالعلىمننزلواالبعثةوبعد

فيتميمنظرثم.للدعوةبالكيداشتغلمنومنهميديهبينالتيالكتبتحريفإلى

كلتميمفرفضالشباكعليهاوتنشرتلوىالأحداثأدنفوجديديهبينالتيالكتب

:وقالإسلامهوأعلنهذا

يتركولاوالنهارالليلمبلغالأهرهذاليبلغن:يقول-لجحاللةرسولسمعتأ

فيالثهبعزيعزذليلايذلأويعزعزيزا)03(الدينهذاأدخلإلاوبرولامدربيتاللة

أصابلقدبيتيأهلفيذلكعرفتوقدتميمويقول(الكفرفيبهويذلالإسلام

والصغارالذلكافراكانمنأصابولقدوالعزوالشرفالخيرمثهمأسلممن

.،)31(والجزية

فيهعدودهذا:افوويقال!جميرالنبيعنهيرويأنتميممناقبومن

وروايةالمفضولعنالفاضلروايةوفيهاالقصةهذهروى-لمجنرالنبيلأنتميممناقب

.الواحد)32(خبرقبولوفيهتابعهعنالمتبوع

8(Y)الشمس.مغربجهةالجزيرةأنتميملفهمونفيردهذا

وأحمد.لحوووأبومسلمرواه)92(

لوينى.أورثولدوكذلك.بذلكأدر!داكحمونجعن03()

.(43/4االمستدرك)الحاكمرواه31()

8مسلمشرح321( l18لم.
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!إلهلاوجودلذى1لماضى1ألها

!إثمنبأيلخطى1ولاتسرعإإظهركفوقلاتحمل

!إتمهل

!إلطريق1فالاتضلإ!بالماءحتفظ1فإنني

والمستقبلالحاضرفيهتعالىالثهجمعإ!هستقبلياحدئاتميمشاهدلقد

عنروايتهخرجتالنىيالوحيدالحديثهوالحديثوهذا!!دامغةالحجةلتكون

عندهميشبعحديثاليلتقطونالأحاديثفيينقبونالذينعلىحجةلتكونالمالوف

في!!والتفقه!!التأملإلىتدعوا!إناصعة!إوحيدة!إفريدةروايةإنهاهوى

تكونأنالثهشاءكذلكولأنهاجمعاءوالبشريةالأمةتنتظرالتيالأحداثوأخطرأهم

الواحد.خبرقبولوفيهاالمألوفعنخارجةروايتها

هنيأتيحتى!العراءفيكلهالدجالالمسيحتاريخيصبحالحديثوبهذا

فيهاوجدواالتيالجزيرةعنأما.المنظورالمشاهدةعالمإلىالمخبوءالغيبعالم

عيونعنالجزيرةتلكأخفىقدالثهإن:جبرالأستاذيقولكماالدجالالمسيح

يراهفلااليونعنالدجالالمسيحاخفىقداثهإننقولاويطأونهافلاالناس

أيامفيالثهآياتمنايةالداريتميمرؤيةكانتوانما.الجزيرةوطأواوإنالناس

اخبرحينوجههتهللقدث!اللهرسولرأيناوبذلكصدقهإثباتفيزيادة!النبي

.،)33(تميمحديثأعجبني"فإنهوقالبالحديثأصحابه

الرعاةعليهيمركهفداخلكانوافألفتيةذلكعلىشاهدةالكهفأهلوقصة

فيوردهاوكذا.بالخروجلهماثهشاءحتىيكتشفهملمأحدا.ولكنوالمسافرون

ويمرالرعماةبهايستظلكانشجوةتحتعامهائةالعراءفينامالذيالمؤهنقصة

.أ34(عليهيستدلواولميروهلمولكنهمالمسافرونبها

.3جبرهلمالساعةاشراط)33(

.925البقرةسورةفيقصتهراجع)34(
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!!علاماتالدجالىالمسيحخروجقبلأيضأوهناك

جم:النبيقال

منالمؤهنإلىأبطشيءيكونلاحتىالدجالالمسيحيخرج.لا."

.3(أ)نفسهخروض!

للة:1لرسويا

!إلماء1فيبأنفسكم1تلقوأنبمجردلسباحة1ستجيدون:لنا1قالو

لاقلنا

!إ1فماتوإ!هناكبأنفسهم1ألقولكنهمإ!1ولألسباحة1نتعلم

!إت1لأهو1محنعيش!أنعليناوقضى

ا!:قيالنبييقولالدجالالمسيحعلاماتوهن

علىذكرهالأئمةيتركوحتىذكرهعنالناسيذهلحتىالدجالىالمسيحيخرجلا

.3611(المنابر

وأعمالهواحوالهالدجالالمسيحأوصاففيهحديثأماجةابنالإهامأوردوعندما

ناينبغييمولالحاربيالرحمنعبدسمعتيقولىالطنافسيالحسنأباسمعتقال

فيأي)الكمابفيالصبيانليعلمه(المعلمايأالمؤدبإلىالحديثهذايدفع

.(المدارس

!!للة1لوسويا

!إلذثب1تمكنعندها

.(rAAا6)كنزنعيمابورواه)35(

.38817()كنزالنسائيرواه)36(
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لمسيح9ورتحإ!1ةلمر1عنيفتش!وهنإ!لجدل1هسائليمضغهن1أوجدو

جالىلد1

!إ1ءلسود1لقائمة1فيسمه11درج!ذكرهفمن

جفاف!ذنبلهيلمعنجمالدجالالمسيحإلىتشيرالتيالعلاماتهيتلك

بعد.ومنقبلمنالأمرودثه.بالماءتفيضزغرعين!طبريةبحيرة
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ا!با!لمجحضك

عمرابنفعنالمشرقهيالدجالالمسيحفتنةهنهاتخرجواحدةجهةهناك

يقولى:المشرقوهوهستقبليك!عي!الثهرسولسمعأنهعنهماالثهرضى

(O")الشيطانقرنيطلعحيثهنههناالفت!نةانإلا..أ

جزها)2(المشرققبلمنخروجهسيكونالباريفتحفيحجرابنوقال

!ولالدجالالمحسيحبخروجمنهاكلارتبطأماكنئلاثةهناكانيرىوالباحث

ييئى:النبي

يهوفىيةهنيخرج..)وقال0311(0خراسانلهايقالأرضهنيخرج..)

.")5(..والعراقالشامبينخلةخارجإنه..)وقال()4(أصبهان

والآخر؟خروجكلبينالعلاتةهينما

هندولةكرئي!سالدجالالمسيحخروجهوخراسانخروجأنيرىالباحثإن

لههشاصرينخروجفهوأصبهانخروجاما.بالمنطقةلهأطماععلىالحصولأجل

الذيالخروجأما.لصالحهالأحداثسيرعلىالتاثيرلهملكونالمنطقةهذهمن

.الشحخانرواه()1

/13.97الباريفتح)2(

(r)72/24(.أحمد4()905/الترمذي(

.(3882كنزه)(338/7الزوائدأيعلىابو)73/24(أحمد)4(

)65/18(.مسلم)5(
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صفحةعلىوشمالايمينايفسدكفتنةالدجالالمسيحخروجفهوالخلةهنيكون

العالم.

.الثلاثالأماكنهذهنحققالبدايةوفي

.خراسان:أولأ

المهديتناصرالتيالجيوشومنهاقخرجالثهلعنهالدجالالمسيحيخرجهنها

القديمفيالإسلامعلماءيخرجومنها)6(السلطانلهوتثبتالسلامعليهالمنتظر

النهروراءهاشرقيها:خراسانحدودفيالقزوينيقال)7(الإسلاميةالعلومفأثروا

.ونياسابور)8(،وهره،وبلخمرووقصبتها(بخارىوراءهوتقعجيحوننهر)أي

النبيلحديثالدجالالمسيحيخرجمنهالأن"هرو!هيهنايعنيناوالذي

:!

.يهودنيها")9(منميروهنالدجالالمسيح"يخرج

هداهدلىوأهمتركمائستادإقلممصمنايبيييرفياتيةالحدودداخلتقع..-.ءصومرو

ومنمئهايتكودمثلثراس!هرووتعتبر،اشخمانجآد،مرو،خاردرو،كيفاالإقليم

فيهاأ:خراسانإقليمفيجبلعنالقزوينيويقول.واشخاباد.خأردزوهدينتي

يظهرثممسافةمنحنياالإنسانفيهيمشىدهليزفيهقصرشبهكهففيهكلستانجبل

عليهاوينعقدمنهاالماءينبععينفيهاحظيرةيشبههحوطأنهيتبينثم.ضوءآخره

نايمكنولاشديدةريحمنهيخرجثقبالحظيرههذهوفيالقضبانهثلحجر

.!()01(!..الريحشدةمنأحديدخله

أصبهان:ثانيا

كل!---!ب

حينه.فيياتي)6(

(Y)والسير.التاريخفيالفتنةأصحابمنهم

.136القزوينى/البلادآثار)8(

(q)995/14(.كنز)حمادبننعيم

362.البلادآثار1()0
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علىيئحدروهوالدجالالمسيحلملاقاةابيهودبئه!يحر-ايراديرمديئةهي

السبيفبعدبابلسبيهنن3ضبقلاقيعونواليهودروسياداخلمنقادهأإيرانأرض

يكتالواحتىهنزلاينزلونلافكانواأورئعاليموهاءترابهنجزءمعهمالأحبارحمل

لماالوزنفيهساوكانفإذابوزنهيقوهونثم،بهنزلواالذيالمكانمنوترابهاء

.)11(أصبهانوهاءترابفيإلاالشروطهذهتتوفرولمجلسواهعهم

نأأستطعلمولكننيقريةهنيخرجسوفالدجالالمسيحأنيجدوالباحثء.حمض..

مدينةضمنأمروسيافيمرومدينةضمنتقعاقريةهذهوهلالقريةهذهأحدد

القريةهذهاسموجودولعدمالشانهذافيالمصادرلقلةوذلكإيرانفيأصبهان

فهي:القريةاسمأما.البحثهذالإخراجبهااستعنتالتيالخراثطعلى

هنبالجفرروايةوفي(121(رستهادأروايةوفي،..رستقبادلهايقال..أ

،دراسلهايقالقريةمنيخرجأالدررعقدوفى،)13(بهوذاندسرابارينأبلده

.،سجستانهنيخرجأالإسلامبشائروفي

الخلة:ثالثا

الخلة.خروجفيهسلملفظهنانلاحظ

يخرجولكنهالخلةمنيخرجلنانهأي،والعراقالشامبينخلةخارجانهأ

فيفسديمينا)الخلة(هذهإلىوشجههرومنياتيالدجالالمسيحيعنيخلة()خارج

الخله؟هذهتقعفأين!أجمحالعالمعلىهوالخروجوهذاوشمالأ

.الشامهحالعراقحدودفيالبحثمنبدلاذلكلتحديد-./

...-.-

كماإدارياتقسيمهتمثمسوريماغلىالفتراتهنفترةفيالشاماسمأطلق

وفلسطينودمشقحمص:أربعةالشام)احياء)14(الهمذانيالفقيهابنقال

.53لم8البلدانمعجممننقلأ691صغرةأبو/تحقيقالمسيحنزولالتواترفي1()1

.873احديث،العمالكنز(1)2

الجفر.(1)3

.الهجريالثالثالقرننهايةفيتوفي)14(
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الشامبلادعلىبيكوسايكساتفاقيةطبقتلدمشقفرنسااحتلالىوبعد؟(والأزدن(ةه

.ولبنانسورياهماكيانينالىفقسمهالشامضمالىعلىالفرنسيالانتدابوفرض

)6؟(وفلسطينالأردنهماكيانينالىوقسمهجنوبهعلىالبريطانيالانتدابوفرض

.وأعلامودستوروحدودمرورجوازكيانلكلوأصبح

وضعفإذاالخصيبالهلالبدوليسمىفيماالعراقهعتلتقيالشامودوك

الىينحرفثموالفراتدجلةحوضفيالشرقيطرفهيبدأالخريطةعلىالهلالى

.)7!(والأردنفلسطينليشملالجنوبإلىينحرفثمولبنانسورياليضمالغرب

أحاديثفيهموردتدولبنانوالأردنسورياأننجدالدولهذهإلىوبالنظر

فيهافالأمرفلسطينأماالزهان)18(اخردورأالدولهذهمندولةلكلبأنتفيد

خروجوقتالإسلاهيةالقيادةتحتسيكونالقدسفيهتقعالذيفالجزءيختلف

oالدجالالمسيح 9 o)فيه:يالنبييقولالآخرالجزءاما

وهمشرقيةأنتمالأردننهرعلىالدجالالمسيحبقيتكميقاتل.."

.2((001غربية

تميمعندلقاءالجزيرةفيالدجالالمسيححددهالذينفسههوالجزءوهذا

طبريةعنوسألطنخلهايثمرلاالتيبيسانعنالدجالالمسيحساللقد!الداري

دارط-التل/سعيدوفلسطينالأردنكتابعننقلأ.الفقيهابنلمالبلدانكتابمختصر)15(

.9Iصالجليل

.26صالسابقالمصدر()16

جنوبهماوفلسط!نالأردنأنعلىوالجفراف!ونالعربوغ!رالعربالمؤرخونأجمع)17(

.الشام

.الدجالالمسيحقتالفىسيأتي)18(

بينالدجالالمسيحمنومعقلهمدمضقالملاحممنالمسلمينمعقل،!النبييقول)91(

38646(.)كنزضيبةأمابنرواهالطوروماجوجيأجوجمنومعقلهمالمقدس

ااردناألنأدرىولاخزعمابنوهالخزعمبننه!كعنسعدوابنوالبغوىالطبرانىرواه)02(

.(ضرقيهوهمالثهرغربيأنتم)روايةوفي)348/7(الزواثد14(لم327)كنزيومئذ

028

http://al-maktabeh.com



وفسدتالمادةأعمتهمالمنطقةهذهسكانانإلىإشارةوهذهماؤهاجفالتي

الأردنغورمنطقةإنها.اليهودهمالزماناخوالمنطقةهذهوسكان.)21(فطرتهم

يبدأالأردنوغور)22(الزماناخرالدجالالمسيحضدالمعاركأعظمستشهدالتي

الجغرافيونوقالوأريمازغرإلىينتهيحتىبيسانإلىيمتدثمطبريةبحيرةهن

انيفيدوهذاأ23(فلسطينحدكانبيسانتجاوزإذاالأردنحدمنالغوربعض

حديثهعندمائهابجفافيتنباولمالدجالالمسيحتعداهاالتيزغر()عينأو)زغع

هنيبدأوالذياليهودفيهسيتواجدالذيالشريطعنبعيدةستكونالداريتميمهع

وكيفالأميالنبيعنوسؤالهزغعالعينالدجالىالمسيحوتعدىبيسانإلىطبرية

.24(صقور)للإسلامسيكونالزهانآخرزغرتلالعلىبأنيفيدأعدائههعتعامل

الزماناخرإسرائيلإلىتشيريكيمالنبيإ.ليهاأشارالتيالخلةتكونوبهذا

إسرائيلأعلامرفعتإليهانتميالذيالجبلوفيأعيشهالذيالعصرفيبأنهوأشهد

سوفنحننموتعندهاوغدأالشديدللأسفالخلةهساحةهنأكبرمساحاتعلى

تعيشأنينبغيالتيالأرضقطعةإسرائيلعلىيفرضونالذينالرجالىياتي

.الأقل!يات)25(يحترمالإسلامأنمنطلقمناليهودطائفةفيها

للة!1رسوليا

لغنم1كللذثب9كل1

قاصبة1س!ركلظلت1نبعد

يرتعدحملهناككانلصخوو11ءورولكن

.علاماتفيالسابقوتعليقناالحديثراجع)21(

.القتالفيسيأفي)22(

.22التلسعيد/وفلسطينالأردن)23(

الحديث.راجع)24(

للمندةاتجياحهعندالدجالالمسيحمعاليهوديتحالفسوفهذامنالرغموعلى)25(

الإصلامبة+

YAI



يقفلوحش!11هاأولحمل1وسيخرج

لهمج111وخدلشر1وتصحن1!ةرسولياساعتكعقاربوستدور

الديرفيثائموهوحدودهاالدجالالمسيحيعرفالتيالخلةهيهذهكانت

سيحتلالآشوريانقالوالقد!يعرفوننعم؟شيئأعنهاالكتابأهليعرففهل

ولأشورلمصرثلثاإسرائيلاليومذلكفيأقالواآخرهوضعوفيأ26(إسرائيلنصف

أينلنا!ولوالمولكنهمالأكثروللآشوريالثلثلمصرسيكونأي()27(بركة

ذكرها!يستحقلاخلةفييكونربما)إ(النصوصلهذهوفقااليهودسيكون

!الدجالالمسيحخروجوقت

يقولالدجالالمسيحفيهاالمسلمونليترقبمعينهأوقات!يمالنبيحددلقد

وئممي!:النبي

فإذاامرالمائةراسعندكانإلاسنةهائةرأسالدنياكانتمنذكانما.."

.")28(الدجالالمسيحخرجهائةرأسكان

الملاحم:بعدخروجهتوقيتعنيم!مالنبيوقال

فيالدجالالمسيحويخرجسنينستالمدينةوفتحالملحمة!بين

.!)92(السابعة

وشعلي:فقالرومافتحبعدظهورهتوقيتعلىالكتابأهلواتفق

.()03(ويهلكيسقطماوسرعانيظهرماسرعانالمدينةسقوطأبعد

.الطيورراجع)26(

.9صأشعيا)27(

.(98/2الحاوي)تفسيرهفيحاتمأبيرواه)28(

اشهر.سبعةفيالدجالالمسيحوخروجروايةوفي111/4داوودأبورواه)92(

.311وس!ليلمالرؤدا3(0)
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الدجالى:المسيحسيشغلهالذيالمنصب

يظهرثمالخلافةفيعطيبالمشرقيظهرأنهقيل:الإسلاممصادرفيهو

بنىأنهيدعيثمهـلظهرفيتبعالدينإلىولدعواالصلاحيدعيأنهوقيلالسحر)31(

عبادهمنالثههدىمنعليهولردولخالفهالجهلةفيتبعهإله)32(أنهيدعيثم

الصالحين.

هووسيكونعالميأدكتاتوراسيكونانهقيل:الكتابأهلمصادرفيوهو

الوحيدالإلهنفسهوسينصب331(إإالمرتدينوالمسيحيينلليهودالعالميالرئي!س

اليهودأماملنفسه)وسينتخل(مطلقا)34(ولاءالمسيحيونوله.سيبديبالعبادةالجدير

ويقبلونإالأنبياء(إ)ألسنةعلىبعيدعهدمنذبعالموعود)مسيحهم()صفة(

الذىهووهذا!!انعظرناهطالماالذىالمسعححماهوهنا:ودمولون!افىعاءاله

.إ)35(إعنهالمقدسكتابنايتكلم

فيبدايةلهاأفردناالتينفسهاهيالكتابأهلبهاقالالتيالحقيقةوهذه

+)36(البحثهذاهدخل

:الكتابأهلعلماءيقولىثم

جانبهنحقوقهمضمانفيينجحإذ.أمرهأولفياليهودسينفعانه

باسمالإسلاميةالدولةإلىيشيرونالكتابأهلأعلماء!إالتركيةالحكوهة

.)37((الكبرىالملحمةبعد)أيأرضهمعلىدائمةإقامةفيتركيا(

.(للبرزنجيالساعةاشراط)حمادبننعيم31()

السابق.المصدرالطبراني)32(

.57/صايغالأممكلمشنهى33()

.13ابرنسايدا/دانيالتفسير)34(

.341السابقالمصدر35()

البحث.هذاهنالمدخلراجع)36(

ء134ايرفسايد/دانيالتفسير)37(
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بإنذاراتهئماديرسلكانالذيالدجالفالمسيح!إالحلقاتتكتملوبهذا

القدس!ودخلواالغربفيهادهرواالتيالمعاركبعدالإسلاميةالسلطاتلدىتدخل

يحترمالعظيمالإسلامولأناليهوديةللأقديةهكانإيجادأجلمنتوسطبددها

عنها.تكلمناالتي)الخلة(فيلهمسمحالاخيراليومإلىالأولاليومهنالأقليات

:الدجالالمسيح!فات

رأسه:شعرعنيالثهرسول!

يأ")93(..الرأس.جعد.!هلتفكثيفشعرهاي،)38(الشعر+جفال.)

ولهوالرملبالماءمضروبشعرهكأنأي")04(الجبشةكشعر.اجعد.)ملتفقصير

ان100حديثوفي01)41(0شجرةأغصانراسهشعركأن.."هكروهةجعودة

وفيهلتفمكسرورائههنشعرهأي،)42(00حبكحبكورائهمنالدجالرأس

الكثيرالرأستشبهوالعربالحيةهيوالأصلة()43(أصلةرأسه.كأن.أحديث

الحيه.براسالحركة

:البشر.لون

لونها:فيياثهرسولىقال

حديثوفيحمرةفيهأبيضأي")44(..أزهرهجانالدجالالمسيح.10

بينحجرابنوجمع")46(...أحمر.)حدشهوفيسمرهبهأي4(")..ادم.."

.704احديثماجةابن24(81/)أحمد/62()18مسلم)38(

I/)البخاري93() YrY)(08/42)أحمد(4لما1)7داوودابو.

.الشيخان(04)

.(77+لمالزوائد)والطبرانىأحمد(14)

.(08/42الفعح)(343/7الزوائد)والطبرانىأحمد(24)

.(7لم337الزوائدأنيوالطبراأحمد(4)3

.(337/7لزواثدا)نيلطبراواأحمد(44)

.العمالكنزالطبراني)45(

.(2321/4البخاري(64)
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منكثيرالأنبالحمرةذلكيوصفوقدصافيةآدميعهتكونانيمكنفقالىالروايات

.O)47الوجنتينمعهتحمرالآدام

ورقبته:ولحيتهجبهتهصفة

:الصفاتهذهفييك!النبييقول

الجبهة.عريض.)حديثوفيالجبهةعريضأي")48(...أجلى.)

موضعهووالنحر")05(..النحرعريض.."حديث94("وفية"..الجيدهشرق

طويلةوالصينروسياأهللحيةهثل01)51(0قائمةلحيته..)الصدرفيالقلادة

غيرأوقارىءالمؤهنإلايقرأهلا")52(..رفكعينيهبين.هكتوب.)هسترسله

.قارىء

العين:صفات

ينح:النبيفيهايقول

يعني(00411كوكبكانهااليسرىعينه019)53(0اليسرىالعين.اعور."

ا)55(اليسرىالعينإممسوححديثوفياتقادهافيشديدة

كانهاعينيهإحدى.."01)56(0طافئهعينهكاناليمنىالعين.اعور.)

.الباريفتح(70)

V/46الزوائد)والبزارأحمد)48( r 48 ، r.)

.(4لم)535الحاكم()94

.(7لم348الزوائد)البزار(°.)

.(94/4)2الحاكم(15)

.(615/4)الترمذي(95/81)سعلم(215

.(3874كنز8أالطبراني(16/81)مسلم()53

.(4/)537الحاكم(7542/)أحمد(45)

.(3876.كنز)أحمد(55)

4)البخاري(\A/95)مسلم5()6 / Trr).
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،)58(00خضراءعينه..)حديثوفي()57(00خضراءزجاجة

حدتةذوأعورأنه..)")95(..حجراءولاناتئةليستالعينمطموس..)

عينه.على.!حدشطوفي0()06(0جدارجنبفينخاعةكانهاتخفىلاجاخظة

عنبةعينه.كأن.)حديثوفىالبصرتغشىجلدةأي.")61(.غليظة!رة

..")62(.طافيه

:الدجالالمسيحعينأوصافإجمالي

أنهاوهعنى.الطافئه(بالهمزة)أىولمسحجراءمطموسأالععنأعورمعنى

بينعياضالقاضيجمحوقد.الهمزةبغير)طافية(انهاأيالعنبةنتوءاينعاتئه

معنىوهوضوؤهاذهبأيوممسوحةطافيةاليمنىعيثهبان:فقالالروايات

اليسرىوالعين.عميقةولاعاليةليستايحجراءولابناتئةليستالعينم!وس

.الخضراءهيأيحائطفينخاعةوكأنهاكوكبكأنهاالتيالجاحظةوهيطافئه

كلايكونوبهذا.عوراءمنهاواحدةفكلمعاالعينينأعورفهوهذاوعلى

وقالوخضرتهما)63(بنتوئهاوالأخرىنورهابذهابأحدهمامعيبالعينين

اللحم(منقطعة)الظفرهعينهتغشىالتيالغليظةالطفرةبخصوص:البيضاوي

يليالذيالجانبفيالعينفيتخرجاللحممنقطعهوقيلالحدق!عندنبتت

الأنف

وصوته:وجسمهحليته

-لجع!:النبييقول

337/7(.الزوائد)أحمد)57(

التاريخ.فيالبخاري(ه)8

.24(08/)أحمد(4لما)17داووأبو)95(

.(38788كنز)بعلىوأبوعساكرابن،4()لم531/الحاكم6(0)

.24(لم)76أحمد)(A/)61مسلم11()

.4(لم)232البخاري)62(

.الباريفتح)63(
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حديثوفي")65،..شاب..)حدي!ثوفي.6416(.جسيم.رجل.)

الجثةضخامةمعالقامةوقصر.")67(..قصير.)حديثوفي(66)"ضخم..)

وفيالأنفمنيخرجكانهأي")68(...أخن.)وصوته..للنظرهلفتايمون

وغلظه.ضعونةفيهأي،)96(00أبح.50حديث

مشيته:طريقة

يف!:النبييقول

ما.بعيد.)حديثوفيالمشيفيالساقينهنفرجأي."أ07(..أفجج50

.")71(.المنكبينبين

:الدجالالمسيحأوصافاجمالي

اقتصاديةأوسياسيةنظريةلهاهبراطوريةأوهملكةاوصهوريةرئي!سهو

سنفي.قصيرالجثةعظيم(الروسيةبتركمستان)بحدودبخراسانهروهنيخرج

وراءومنهلتفأعلىمنرأسهشعر"بالحمرةمشربأسمروجههلون.الشباب

عليهاكالعنبةخضراءاليفنىوعينهاليسرىالعيناعور،قائمةولحيته،حبكرأسه

يخرجكأنهصوتههشيتهفيذلكويظهرالساقينهتباعدالجلدهنقطعةبجانبهاأو

الشابوهذا(للشحاذين)محبأوإ(إديمقراطي)أيالأسواقفييمضيأنفههن

5(4لم232)لبخاريا(46)

.(294/4)كملحاا(115/4)لترمذيا(56/81)مسلم(156

.(337/7ئدلزواا)نيالطبرا(66)

.(08/42)حمدأ(711/4)وودابوأ(76)

)166/1(.والملاحمالفتنفيكثيرابن

.(1/)161السايقالمصدر)96(

.(08/42)أحمد(1/4)17داووأبو7(0)

.(1355/4الحاكم7(1)
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لههسخر74(أهلبةأقمرأس(حمارمعه(متزوجأنهعلىيدل)وهذالها72(يولدلا

.قارىءوغيرقارىءمؤمبنكليقرأ.كافرعينيهبينمكتوب

فيفليبصقأمامهالثباتاستطاعومنهنهيهربأوعنهفليبتعدرآهفمن

حافظ.خيرواثه)75(وجهه

اسمه:رموز

وقيلالناسعلىيلبسالذيأيالدجالومعنىالدجالىوصفتهالمسيحلقبه

ليفرقوا)بالخاء(المسيخهو:العربىابنوقالوال!عواللبسالخلطهوالدجالى

مسيحالدجال)بقولهبينهما!الرسولفرقوقدالسلامعليهالمسيحوبينبينه

."الضلالة

سببفيالعلماءوذكر،المسيحأناأتميمحديثفينفسهعنقالوالدجال

ايالأرضيمحعحلأنهوقيلالعينممسوحلأنهمنهاكئيرةوجوهابالمسيحتلقيبه

.)76(المقدسوبيتوالمدينةمكةالاكلهايطوفهاأوالقليلةالمدةفييقطعها

اليهودعنهوقال)78(المسلمينعلىللدجلربما)77(يوسفأبوكنيتهانوتيل

وقيل)08(الرئيسانهالنصارىعنهوقال97()كرسثالانتياوالسلامأميرانه

.o(/IA)0مسعلم)72(

للبرزنجي.الساعةأشراطفيالديلمي)73(

السابق.المصدر)74(

حينه.فيوسياتي!تلنبيحديثهو)75(

Iصكرةأبوال!والر/يحم!ى)76( 3 I.

.(172الفتنفىكثيرابن)الأبارعلىمن)77(

(VA)وأطلق.عليهمتدليسأالمسلمينباصماءالفرنسيةالحملةأفرادبعضتسميعندهاهذاحدث

منهم.دجلأالملمينالقاببعضالنازيعلىالبعض

.26/9/84ساعةآخرداكسونجين)97(

.592حنا/الرفلاتفسير8(10
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رقمهواشمهإلىيرمزالذيالرقمأنوقيل)82(الأعلىالحاكموقيلالدكتاتور)81(

يغطواأنيريدونعندماالكتابأهلعندمشهورةالأرقامولغة831(وستونستمائة

.الأرقامبلغةحسبوهامعلومةأواسمآ

وأمهالدجالالمسيحوالدأوصاف

ر!رو:النبييقول

لهمايولدثمولدلهمايولدلاعاماثلاثينوأمهالدجالالمسيحأبويمكث..!

.إ)84(قلبهينامولاعيناهتناممنفعةوأقلهشيءأضراعورغلام

طويلةفرضاخية)85(وامهمنقارأنفهكاناللحممضطربطوالرجلأبوه.."

.")86(الثديينعظيمةاليدين

شهادةعنوراءهبالبحثالدجالالمسيحرصدضرورةإلىإشارةهذاوفي

الحديثففي.أمهزواجبعدولدمتىلتحديدأبيهمنأمهزواجتوثيقوشهادةميلاده

سيأتيالثهولكنمباشرةالحكمإلىتميمفيهرآهالذيالديرمنيخرجلنانهإلىاشارة

بمالأسبابالمسلمونلياخذود!لكبهماأعلمالثهوأمأبمنالطبيعيالطريقمنبه

وتكونمباشرةللحكمالديرهنيخرجوربما.الطبيعيطريقهاالفتنةوتأخذلكشفه

ابنهيئةعلىخروجهمرحلةوهيالمسلمونرصدهاسابقهمرحلةفيهذهولادته

يمتلمايمافترةفيواختفىيالنبيعصرعلىولدهذاصيادوابنصياد

!بمرادهأعلمتعالىوالثه!حينهفيعنهنتحدثوسوف

وبعك...

صايخ.لمالأهمكلمشتهى81()

.592/حناالرؤياتفسير821(

./2118ادولاأ)83

.(06/42)أحمد84()

(AO)اللحم.كثيرةأي

)06/24(.أحمد)86(
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أعلىعلىجلسأنبعدوالناموسالقانونعلىخرجعبدأوصافهذه

الرويبضةلهويفسحالأعلىربكمأناخجلوبلاحياءبلاليقولالدجلمصاطب

قيادته.مقرإلىأوالمياهدوراتإلىوهوذاهبطريقه

لاالذيالفندقوصاحبقائدأوصافهذهالقذرةالغوغاءقائدأوصافهذه

الأرضلهفتمهدهويةبلاالديرهنيخرجدجالأوصافثجسالأكلفيهينام

جمرالنبييقولالدجلمصاطبأعلىعلىليجلس

صحيحالثهأنواعلمواالغائبمنكمالشحاهدفليبلخقوليوسمعمجلسيحضر"فمن

كاتبهؤمنكليقرأهكافرعينيهبينمكتوبالعينممسوحالدجالالمسيحباعورليس

عليهفاعملواوتعوهوتفقهوهوتفهموهلتعقلوههذاأحدثكمإنما..وغيركاتب"871(1

()88(الفتنأفمدفتنتهفإنالآخرالآخروليحدثخلفكممنبهوحدثوا

.(543/7ئدالزوا)نيلطبراواأحمد)87(

.(128صالساعةأشراطفيالبرزنجي)حمادبننعيم)88(
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1في"لعي

عنا:الكتابأهلعلماءقال

معثانيةيصطدمثمالغربيةالكتلةمعأولاسيصطدمالصادقالأهينهعسكرإن

.)1(الشرقيةالكتلة

فيأنفهونكسر!!بالسلاحالمدججالشرنواجهأنقدرنا!!قدرناهذا

المدججالدجلنواجهأنقدرناهذاشيءكلعلىالقادرالدةيومالكبرىالملحمة

!!فيهانغرقهثم!!دهائنامنالكثيرفيسفكبالسلاح

علىلناتكونأنقدرنا!الدجالالمسيحيومإلىبدريوممنقدرناهذا

نسمعأنقدرنا!الزماناخرتراقيلرومافيلناوتكونالزمانأولىتراتيلاليرموك

.21(إ!المرتينفيوجودهموننهيالنرتيلتينالصليبيين

وتامرالخيرإلىتدعوأهةفيوأعضاءاللهخدمةفيجنودالمسلمينلأنوذلك

.والحرامالحلالبمفهومتعيمشببساطةأمةالمنكرعنوتنهىبالمعروف

بعدالشرقيةالكتلةسيواجهونالمسلمينبانأقرواقدالكتابأهلداموما

فلنلقيالغربيةالكتلةمنهذابحثنافيانتهيناقددمناوماالغربيةللكتلةمواجهتهم

حنا.لمدانيال،ايرنسايددانياذ(1)

الأوسط.الشرقهنطقةفيجذورهمضربتاليرموك)2(
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البمانلكعبماركسجلسلومالحهودألدىصنععهاال!ىأخعهاعلىالآنالنظرة

.)3(الشيوعي

عملفلماذا!الخبزبرغيفللعالميلوحالمشرقمنيخرجالدجالالمسيح

النظاميكنلملماذابمعنىالمشرقفيالخبزأعلامالشيوعيةتحملانعلىاليهود

والتفسيرالخبزسياسةتكونأنمصادفةأهى؟المشرقفيالذيهوالرأسمالي

؟الدجالالمسيحوالمادياتالخبزرجلالزمانآخرقمتهاعلىيجلسالمادي

فاهتمواجيدأنقبوالقدللفسادأوفياءاليهودلأن!مصادفةيكنلمهذاان

والهيكل.الهيكليقومأنبدلاالقدسأرضعلىلأنالتاريخامتدادعلىبالقدس

فكماالمشرقهنيخرجانلهمقدرالأهيروهذاالدجالىالمسيحالسلأمباهيرهرتبط

بملليشعرلاحتىالبذورلهووضعواالأميرأجلمنعملواالقدسأجلمنعملوا

المسيحصرحفيلبنةأطوارهافيفالاشتراكعة.المشرقهنيخرجعندهاالاغتراب

شطرنج:رقعةعلىاحجارصاحبيمولالدجالى

العملويضببىنالسريةمطامعهملتحقيقالشيوعيةيستعملوناليهودكانأ

الدولىتحويلوهبرجل!..القائمالنظامشكلتغييرمرحلة.هراحلثلاثفيالثوري

حكمالىالعمالعةالدكتاتوريةتحويلومرحلةثوريةعماليةديكتاتوريةإلىالاشتراكيه

.،)4(هطلق

هذهأنعجبأوليساليهوديريدهاالتيالأخيرةالدورةهوالمطلقفالحكم

ديكتاتورالدجالىالمسيحأ:التفسيرفىقالواالدجالىالمسيحعليهايجلسالدورة

منكلويحرموالفكروالعملوالتجارةوالعبادةالسياسةفينظاملهيكونعالمي

الموحدةالعبادةهذهوستفرض.الحياةضرورياتمنالوحدةهذهعلىيخرج

كماتعملاليكترونيةكآلةالجميعوسيجعلالمرتدةالمسيحيةعلىسيماولابالقوة

الضب.و!جحرالأغلالرابرح)3(

.181شطرنجرقعةعلىأحجار)4(
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فهويستطيعالهائلةالفكريةوالقدرةللذكاءتجسيدأسيكونالدجالوالمسيحيريد)5(

الإداريةالأهورفيخبيراوسيكونالعلمحيرةعالمفيعلمياقانونايضعأن

.،)7(000العلا)6(قديسإلايقاومهولننظامهويفرضوالاقتصادية

بينالعالمليحترقالمشرقفيالدجالالمسيحأجلهناليهودعملهكذا

.الزهاناخروالمشرقاالهودبينيحترقثمالزمانهنتصففيوالمغرباليهود

وضعواثماليهودغاياتنحوالنصاوىيرتديهجلبابأالنصرانيةهناليهودصنعهكذا

هذهوضعواالدجالالمسيحمنهيخرجالذيالمشرقفيوالديكتاتوريةالالحادبذور

الصداقهيدتمدبراقهشعاراتعليهالمرتزقةيرتديهجلبابألهاصنعواأنبعدالبذور

هطرقةيوجديقدهوثهاالتيالخبزسلةوعلىفملكلبرغيفوتدهمللشحاذين

يتاجرأنالعيبولكنحقوقهمالعماليأخذأنعيباوليسأ8(الدجالالمسيح

.52صالدينيوم9،03صحناالرؤيالمتفسير)5(

قد3رمزتحتالقديمالعهدفيالمذكورالمنتظرالمهديفبعدالمسلمونهمالعلاقديسى)6(

فامتلكالوقتوبلخ.العلاقديسيإلىالدينواعطىالأيامقديمجاءأالنصيقولالأيام

إلىالمملكةويمتلكونالمملكةفيأخذونالعلاقديسوااهاو)7/22دا(المملكةالقديسيون

أهلبهااعترفأحداثفي.فهايةقاطعةنصوصوهذه،7/14دا(الأبدينابدوإلىالأبد

اخرالتدميرسينالهماليهودوانالزماناخرحتماعليهاضفبىالمرتدةالمسيحيةبانالكتاب

.المسلمونالعلاقديسيسرىيبقىولن.حتمأالزمان

(V)الدين.يوم

يقول.المترديةالبلادحالةفيسبببانهملهمالقيصراتيهامعقبروس!ياال!يهودفيعملبدأ)8(

جينزبيرغالبارونتلقىلليهودهذاالقيصراتهامبعد.شطرنجرقعةعلىاحجارصاحب

إلىروسياجرفتم.العملوبدأ.القيصرادعاءعلىرداالاهبراطوريةب!فتيتتطالبهتعليمات

هذافأحدث.التمويلسحبتمالقتالذروةوفياليهوديبالمالبإمدادهااليابانعلىحرب

حصانهويكونأنأجلهن(لينينايعدوناليهودوكان.والبلادالجيشفيفوضىالاجراء

لهذهنتجهالحاكمةالطبقةقلبعلىبالعملوطالبوهحولهالطلبةفالتقى.المستقبل

كل)شعارهاكان!لأهدافللوصولإجراميةسريةجماعاتإذث!اءتماقتنعأنوبعد.الفوضى

وزوجته(لينيناوبدأ".صحيحهوخططناتحقيقإلىيفضىقانونىوغيرقانونيشيء
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المتاجرةإنالدجالالمسيحإلىالعيونمعصوبيوسماقونوالكادحينبالعمال

بالأعراضتاجرواالذيندفعكماثمنهاالأثمونيدفعأنبدلاجريمةبالضعاف

.الكبرىالملحمةفيالثمنوبالقوه

تقلدوكيف؟المشرقإلىذهبفكيف!إالدجالالمسيحيخرجالمشرقهن

-لمجير:النبييمول؟هناكالحكم

قبلابتداءأي-الشرقيدمشقبابعندفينزلالدجالالمسيحيتوجه"

ثم.الكسصةنهرعندالتيالماءعنديرىثمعليهيقدرفلايلتم!سثم-خروجه

لظهرثمالخلافةفيعطىبالمشرقيظهرثميتوجهأينيدريفلايطلب

الشيوعيةالدعايةأجهزهبهذاوانطلقت.البروليتارياصحيفهبإنشاء(اليهودية)الجميلة

فىالعالمتوحيدضرورةعلىلينينفلسفةوتقوم915(،157،158،هاصهأحجار)

الماءومعهالكنوزتتبعهالذيالماديالدجالالمسيحسيقودهاالتيالوحدةتلك.ماديةوحدة

العالمأنحاءجميعفيالبروليتارياإن"ل!ينينيقولالفلسفةهذهوفي.بيناكما.والخبز

العالمىالجي!شفيفصيلةإلاليستالروسيةالبروليتارياوإن.تحريرهاأجلهنستناضل

إلاالسلطةأجلمنسلاحلهاليسالبروليتارياإن..البلدانجميعفيالعامةللطبقة

علىالقاثمةالوحدةطريقعنتقهرلاقوةإلىشتحولانحتمانستطعوسوف..التظيم

النيرمنكلهاأوروبانخلصسوف.الماديةالوحدةتدعمهاالتيالماركسيةمبادىء

وطاةتحتالكثيرتكبدواالذينالعالمأنحاءجميعفيالعمالأشقاءناونساعد..والاستبداد

المبادىءراجع01(الاشتراكيةنحوهائلةبخيطواتالقفزمنسنتمكنوبهذا.الرجعيه

يقولالغايةهذهولتحقيق(911،154،917صلينين/البروليتارفيللحزبالتنظيمية

وإيقاعالئوريةالقوىتوحيدإلىتهدفسياستهمكانت)شطرنجرقعةعلىأحجارصاحب

الثورةبفكرةترحبالشعوبسيجعل.الحروبهذهإليهستؤديوما.العالمفيالحروب

القوةتثبالبلدانكلفيالثوريةالحكوماتتنشاوعندما.الحربلإنهاءالأنظمةعلى

.16،165،167.صاحجارراجع!المطلقةديكتاتوريتهاوتنشىء(!)!الخفية

المسيحغايتهاواضحةاستراتيجيةلهاالتي.الخفيةالقوهتثبعندماالحلقاتتتكاملوبهذا

علماءفإن.الاسحبدادمنأوروبالخلصسرفنظامهباندالهدلحنينكانوإذا.الدجال

ولاحولولا!إللنصران!هالأعلىالرثحسهوس!كونالدجالالمسعحباندالواالكحابأهل

بافة.إلاقوة
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f(.9)السحر..

المسعحجاءألنفمن.سبحانهاللهإلااجوبحهالعلملااسثلهالابعداءهذأفى

للقبضخرجواجاءأدنوبعد؟جاءولماذا؟دمش!بابعلىينزلأنقبلالدجال

.وراءهتقفتوةهناككانتوهل؟عليهيقدروالمفكيف،عليهيقدروافلمعليه

عثدماأخفاهالذىوهن؟الكسوةنهرعندالماءعندذهبولماذا؟لاث!رهامدىوما

يأوعلى.المشرقإلىالشاممنانتقلوكيف؟النهرعندوهوعليهالقبضطلب

إلىوصلأساسأيوعلىالمشرقفيالسعاسيالعملمارسدستورىأساس

الثه.عندعلمهاالأسئلةهذهوأجوية؟)01(الخلافةهذهطبيعةهيوما؟الخلافةكرسي

-سع!ر:النبيحديثمناستشفافهيمكنالقيادةكرسيإلىالوصولىإن

يهود)13(الشعر)12(سبطادم)11(رجلوإذابالكعبةأطوفنائمانابينما.."

ابنالمسيحهذافقالوا؟هذامنفقلتهاءيهراقاوماءرأسه)14(ينطقرجلينبين

عشهكأناليمنىالعيناعورالرأسجعدجسيمأحمررجلفإذاالتفتفذهبتهريم

.(12هصالبرزنجي)حمادبننعيم)9(

مراتعشرعدأنتراقيهماوبعديجاوزفلاالقرآنيقرأالذيالقومفي!كأالنبيأحاديثفي)01(

جرفىالحديثراجع"بقيتهممنالدجاليخرجثم)قالقطعمنهمفردخرجكلما

منالإسلاميةالدولةليضربالإسلاميةالصفوفإلىرجالهمباحداليهوديدفع!ل.الضب

الأسلوبهذاإن.والنصارىاليهودعلىالإسلامانتصاراتالحالملرىعصورفيالداخل

برجلهميدفعوافهل!العثمانيةالخلافةحطمقبلمنلهمبرجلاليهوددفعفلقدبجدلدليس

سيشهدالذيالمشرقإلىفيفر.الإسلاميةالدولةتطاردهمثم.لهمؤيدفريقلهويصنعون

ثم..الورعفيهايدعى(منافقةأدولةفيالخلافةرجلهمفيعطىالمستقبلفيجذريةتغيرات

.التصورعالممنهذاإن؟دجالكمسيححقيقتهعلىويظهرأمرهفينكشفالسحر

اسمر.أي)11(

مسئثرسل.اي)12(

...رهـلدايمهيأي()13

يقطر.أي)14(
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،)5؟(الدجإلالمسعيحقالوا؟هذاهنتلتطافيةعنبة

دخولهاعليهمحرموهو!الثهرسولهنامفيالكعبةعندالدجالالمسيح

يصعبالتيللدرجةالورعسيدعىأنهإلىإشارةالكعبةعندوجودهإنالزهانآخر

اشارةالسلامعليهعيسىوطوافالكعبةأصحابعليهالذيبالمنهجإلااكتشافها

الدجالالمسيحمنالنجاةتتحققولنالزماناخرالمنهجبهذاأيضااعتصامهإلى

باعتصاههمالاللمسلمينالنجاةتتحققولنيظلمحمدباتباعهمإلاللنصارى

وثوريةالطهارهوقفازالورعبرداءالحكمالىيصلالدجالفالمسيحتعالىالثهبحبل

فيالإسلاميالحسمبعدصوابهفقدادعاءوزهدهتصنعأورعهولأن.الحركة

يقولالداجلةههنتهمنهزاولالذيردائهعنوخرجروهاوفتحالكبرىالملحمة

:يالنبي

.")16(..يغضبهغضبالناسعلىيبعثهامأول.."

أغضبالذيما؟الديكتاتوراغضبالذيها؟الرئي!سأغضبالذيفما

لقد؟)إ(دولىثلاثرؤوسعلىحكامثلاثةويذلدولىعشريقودالذيالحاكم

الكلابنباحينبحون.الرويبضةيجعلالإسلامفانتصار!إانتصرالإسلاملأنغضب

هثلهم!يسوءأنللإسلاميحبونلالأنهمولكنالجددالموتىسيكونونلأنهمليس

كالقردةالعراءفيوجوههمعلىبهموألقوااليهوديةا(زقةفيصشوهمالذينكمثل

الكفارولجعلبخباياهاتشعالمنافقينذاتيجعلالإسلامانتصارإن.والخنازير

علىأيديهميضعونالذيالوقتفىوالأهنوالنعومةالسماحةعندائمأيتكلمون

.ال!رابعنهاويزدلونأسلحعهم

.؟!!الدجالالمسيحالرئيساغضبالذيها

الأغلالبفرضطريقهوفتح!يضرلاالذيالصمتسياسةاقرالذيالرئيس

.(2لم232)لبخاريا(51)

.(85/81)مسلم(61)
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نإأجهزتهإليهنقلتعندها!غضب!الأرحامعالمهنالقادمينعلىحتى

العماص!ذراتيلأمامتحطمتالعظمىالمدشةأرضعلىتحطمتقدالتكنولوجيا

.المثهارالمرتجفغضبهغضبلقد

نإقالأوروبافيالحصونأسقطالهتافأنأسماعهإلىوصلعندمافهل

.فأطاعوهقوههاستخفالذىسلفهمقولةرددهل؟لسحرهذا

"171(مثلهبسحرفلنأتينك،موسىيابسحركأرضنامنلتخرجنااجئتناتال..)

يجبأنهمنالرغمعلىالدجالفالمسيح!الحقائقأمامالصغارمنطقهوهذاان

.هواهيستذلهجباركلكمثلهثله،صغيرتافهحقيرأنهإلاالقتالى)18(اساليب

الإنجيلاستخرجواقدالمسلمينأنأسماعهالىوصلعثدهاغضبأنهأم

التوراةاستخرجواوقد؟)91(العظمىالمدينةفيالثامنةالبلاطةتحتمنالصحعح

وسوفعبيدهأمامستظهرأوصافهأنيعنيوهذا)02(الكبرىالملحمةبعدالصحيحة

ناأم؟هذاأجلهنخرجفهليستذلهاالتيالدوليةالهيئةأهاممغيبأعريأيتعرى

هنطردهمبعدالدجالالمسيحأسماععلىالمنظمبالتشويشقامواكعادتهماليهود

ديريومأخرجهكالذيراهباهنهفصنعواالقدسعلىالإسلامراياتورفعفلسطين

أخرجالذيالغضبأسبابإن!)21(القدسأجلمنالصليبيةالحروبوقادكلوفي

تعالى.الثهعلمفي.الدجالالمسيح

.-5758طه)17(

.القتالفيسيأتي)18(

الأميركيةبرتينسضونجاهعةهنبعثةقامتفقد.الجديدء.بالشيليسجديدةأناجيلواكتشاف)91(

الانجيل3منأجزاءعليهمدون.سيناءفيكاترينسانتبديرمخطوطتصويرفي

جريدة(الممسوح)لمعرفةفنيةعملياتب!جراءالباحثونويقوم.جديدمنوكتبت(مسحها)

.01/85لم3المصريةالوفد

.المهديعنالحديثعندسيأتيالتوراةاستخراج2(10

.الطيورراجع(21)
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العامالموقفتقديرهوفماماشيءأغضبهأنبعدالدجالالمسيحخرجلقد

؟الدجالالمسيحهجومقبل

أهلهصادرتقولكماهمالدجالللمسيحوالأساسيونالرئيسيونالأعداء

هأكيكونلنالدجالالمسيحخروجوعندالمسلمونأيالعلا""قديسالكتاب

ينتظرونالهواءفيمعلقينسيكونونالنصارىمصادرتقولكمالأنهممسيحيون

فى:يتمثلالأرضعلىالموقفيكونهذاومن)22(السحابفيالمسيح

.الدجالالمسيحقوات.إسلاميةقوات

الإسلاهية:القوات:أولا

تجمعهالمعسكروهذافيهنفاقلاالذيالإيمانهعسكرفيتتمثل

!سير:النبييقولجغرافياشعوبهتباعدمنالرغمعلىواحدة)أيديولوجية(

ومصر،بالحيرةومصر.البحرينبملتقىمصرأمصارثلاثةللمسلمين"لكون

هصرأالصراعمنقريبةرئيسيةمناطقثلاتللمسلمينيكونأي"231(بالشام

القريبةالجزيرةأيالأحمروالبحرفارسخليجبعنالذيوهو،البحرينبملتقى

جزءوتشملبإيرانذاسابورهحلةهيالدررعقدفيكماوالحرة(الحرةهصرأو

والقوات.وفلسطينوسورياالأردنبلادوهو(بالشاممصرأوالعراقإيرانمن

تمثلتكبرىعالميةمعاركخاضتأنبعدالدجالالمسيحمعاوكتدخلالإسلامية

خسائرإلىالحروبهذهوادتالهند)24(وحروبالمدينةوفتحالكبرىالملحمةفي

نفسيةحروبعليهامورستالقواتوهذه)25(الإسلاميةالقواتصفوففيجسيمة

المعالم+راجع)-2(

الزوائد)والطبراني/4(،)478والحاكم93882(،كنز)عساكروابنيعلىوأبوأحمد)23(

.)342/7

مغللينبملوكهمتأتواحتى.عليهمالثهيف!ح،جيشابكمالهنديغزوا":!النبييقول)24(

أبورواه".بالشاممريمابنفيجدوث.ينصرفونحينفينصرفون.ذنويهمالثهيغفربالسلاسل

.(كنز)عساكروابننعيم

.22/8Iمسلمراجع99%نسبتهاالإسلاهيالجيشخسائر)25(
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كلبعدإنذاراتإليهميرسلكانالدجالالمسيحبأنوذلكالحربيةعملياتهاخلال

.يحرزوف)26(نصر

الدجالى:المسيحقوات:ثانيا

عدوالدجالالمسيحيخرج.."لمج!رالنبييقولىاليهودمنالقواتهذهتتكون

بالأسلحةمزودةالقواتوهذه")27(..الثاسواصنافاليهودمنجنودومعهالله

")28(المطرقةالمجانوجوههمكأنأقواميتبعه.."لمج!النبييقولالكيمائية

منالواقيةالأقنعةفيواضحةتبدوالتروسوهذهالغليظةالتروستعنيوالمجان

الدجالالمسيح"جمبمالنبىيقولالسحرةالقوا!هذهيتقدمكما)92(السامةالغازات

يعملوناليهودسرةومعهالسيجان)03(عليهماليهودهنألفاسبعونيتبعههنأول

النبييقولنساءيخرجالجيشهذاومع")31(بهافيضلونهمالناسويرونهاالعجائب

وثلاثةالطيالسة.)32(عليهمألفاسبعوناصبهانيهودمنالدجالالمسيح"يتبعجم!ص

.الطيورراجع)26(

(ص!254أبوغرةالشيختحقيقالتواتر-)حمادبننعيم)27(

.4(لم5)90الترمذيرواه2(8)

العلميةالأبحاثتجريالتيالدولطليعةفياسرائيلأنالغربيةالعلميةالمصادرأكدت)92(

نأاسرائيليمصدروذكر.بانتاجهابالفعلتقوموأنها.والجرثوميةالكيماثيةالأسلحةحول

صوت)جريدةالقصوىالأولياتهنصارالسامةوالغاراتالكيماثيةبالأسحةالاسرائيليةالقواتتجهيز

691لما91/0القاهريةالعرب A)الأقنعةهذهيرتدونالدجالالمسيحجنوفىيكنلموإذ

تعالىواثه.الجامدةالوجوهأصحابآسياث!رقلأهلصفةستكونالمطرفةالمجانفإن

أعلم.

.باردةمناطقمنقادمونأنهمإلىإشارةالصوفمنمصشعةملابسالسيجان.3()

.(العمالكنز)عساكرابن)31(

..معروفلباسلمالطيالسة)32(
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.(341(00)33(امراةالفعشر

والقذروالوضيعوالفاسقالتافهالرولبضةيخرجالدجالالمسيحقواتومع

.()35(الناسغوغاءإليهيخرج"-لمجزالنبييقول

نأفيحرجايجدونولاعوراتهمكشفمنحرجأيجدونلاالذينالغوغاء

قواتوشاصررغيفأيلقفهمأنأجلمنالدجالللم!يحأمهاتهمبطونعلىيطلبوا

والنفسيةالفكريةالأغلالىاعدتهمالذينأولئكالنفاقمعسكرالدجالالمسيح

يقولتراقيهم)36(عندالقرآنحجزواعندهاوخنازيرقردةصارواحتىوالاجتماعية

أنهلنعلموإنالنصحبهإثايقولوناقوامالدجالالمسيح.ليصحببئ."ي!النبي

نزلالثهغضبنزلفإذاالشجرمنونرعىطعاههمننإكلنصحبهولكناالكافر

.إ)37(جميعاعليهم

ضمنيكونواانأجلمنأعدواولكنهمإ!كافرأنهيعرفونهم!إأرأيت

لاوهمضريبةللكراهةأنسيعلمونفكروالولأنهميفكروالم!!قذارة!!قافلته

علىالدجالالمسيحمعيرعواأنففضلوا!إالضريبةهذهدفععلىيقدرون

أنيابهمولاألسنتهمعنهمتغبولمالثهعذابعليهمفنزل!)فهلوه(هذهاناعتبار

.الخدامنهايةإنهاشيئأاللهمن

الذيالكبرىالملحمةمنالهاربالنصرانيةفتاتأيضاالدجالالمسيحومع

والنشاطالجسمووزنوالجنسوالعمرالمثاخحسبد!بالنالغذائ!هالم!طلبا!أن,فهعر(3rة

إلىيحتاجلنالسلاحاستعمال)ن.الدجالالمسيحجيشفيالنسماءاضتراكومعنى.البدني

لينلنوربماكانالفتنةفيمشاركةخروجهنكانوربما.صيقلاللنكناذهذا.عضليجهد

المبكى.حائطعندالبكاءضرف

31772(.)كنزأحمد)34(

(+rAVlrزنك)الطبراني)35(

.الأكلالراجح)36(

70388(.).كنزحمادبننعيم)37(
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بينيجلسلمالذياليهوديفالتقطهتظهرعذراءعنلهيبحمثالأرضفيضرب

كافتلقدجديدمنالأحجارظهرهعلىليحملجديدهنوجنده)الخلة(فيأهله

.الزمانآخرالدجالالمسيحمعالمسلمينمعاركفيالجانبينقواتهيهذه

المعركة:أسباب

صغيرةالفننجميعفيهاص!للناسفتنةتعالىالمةعندالدجالالمسيح

هعادنهنمعدنكلفيهايظهرالفتنةوهذه.آدمذريةالثهذرأمنذكبيرةأمكاشا

علىأقاههاوهنالدجالالمسيحفتنةمننجااللهمنهجعلىحياتهأقامفمن.الناس

الرسلجميعلسانعلىالدجالالمسيحفتنةمنتعالىالثهحذرولقدهلكذلككير

نتيجةلصالحهمانفتنةهذهبتوجيهقاموااليهودلكن)38(السلامعليهموالأنبياء

لهمكاش!الغايةهذهطريقوعلىلهمغالهواعتبروها)93(لل!نصوصلتحريفهم

جميعاستخدمواالبابليالسبيبعدتاريخهماهتدادفعلىثابتةاستراتيجية

العليا.الغايةلتحقيقالمتاحةالامكانيات

للعالموحسداحقدأيحملديكتاتورأالمشرقبلادفيوجدواأنوبعد

استغلواالكصة)04(نهرعندعليهالقبضوحاولدمشقمنطردهالذيالإسلاهي

.القدسلهميعيدأنالديكتاتوراوطالبواالعداوةهذه

منذينتظرونهالذي!إالدجالالمسيحأمامأثهمحينئذيعلمونهؤلاءيكنولم

الملحة.اليهودرغبةوأمامالسلامأهيراسمعليهوأطلقواأجيال

:الكعابأهلمصادرلال!وكما

علىبعيدعهدمنذبهالموعودمسيحهمصفةاليهودأهاملنفسه.سينتحل.أ

.()41(الأنبياءألسنة

تمهيد.راجع)38(

المدخل.راجع)93(

.البابهذا(ولفيالحديثراجع4()0

.431ايرنس!ايدلمنيالداتفسير(14)
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قدالدجالالمسيحفإنوالطينالأرضلهمسيعيدبهالموعودمسيحهمولأن

.الكتاباهلمصادرقالتوكماالطينلهميعيدانيقبل

هوهذاانعظرناهطالماالذىالمسعححمأهوهذاويمولونادعاءالهولمبل..أ

.()42(عنهالمقدسكتابنايتكلمالذي

استعدادعلىفهملهمهسيحتنصيبفيلليهودالأولىالمرةهيلي!ستوهذه

لهميعيدهاأنشرطعلىهن!همالقدسضياعحالةفيجسدأيعليهمينصبوالأن

.كورش!)43(معقبلمنفعلوهاوقد

الميراثلهمليعيداليهوداجلهنالمعركةهذهسيدخلالدجالالمسيحولأن

جميعأمامونضعهاليهودعندوردكماالميراثهذاتتبعمنلنابدفلاالمزعوم

الميراثهذاانالإنسالنبنيمنعينينذيكليعلمحتىوالكبارالصغارالدجالين

تفسيرقبلمنقدهناولقداساسهمنوهمهووالرولبضةأوروباعنهدافعتالذي

.عادفصلفي)نسلك"كلمة

التالى:النحوعلىالقديمالعهدفيالميراثجاءلقد

.،)44(الدهرإلىإملكا.كثعانوأرضغربعكأرضولنسلكلكساعطىأ

كانالأزمنةمنلزهناهتدادفعلى،الأبدوأ،الزمانأمعنيينتعنيالدهروكلمة

هذاوانتهى.سماوىمنهجأصحاببصفتهمالعالمينعلىتفضيلإسرائيللبني

آخرضربةلليهودأنعلىأجصواالكتابأهلوعلماء.لعصيانهمنتيجةالتفضيل

.134ايرنسايدلمدانيال(214

نحز)قالاراثعقيلوالصهيونينورداوماركساليهوديالذاعيةأنايضأوقالايرنسايدلمدانيال)43(

.(ابائناأرضفيثانيةأقدامنايوطدأناستطاعإذامسيحناانهإنسانبأيللاعترافمستعدون

.8/17تك)44(
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لكيالتوراةوكاتبالأبديةالميراثصفةتنفيالضربةوهن!ياخن!وهاأنبدلاالزمان

التالي:النحوعلىأسفار.موسىفيالميراثدونالشرعيةالصفةللميراثيعطي

هموالكنعانيون45()،الكنعانيينأيديهمفيوسلمإسرائيلالدعاءالثهفسمعأ

فقطالسطورعلىأصحابهامنالأرضانتزعفالكاتبالأصليينالأرضاصحاب

المفسرقالىالنصهذاوفيالقادمةالأجيالىأهامالشرعيةالملكيةلهاالأرضلتكون

هذهانأعلم)أنا5118سنةالمطبوعتفسيرهمن796صاهجلدفيكلاركادم

.!()!"هوتهبعدإلايهلكوالمالكنعانيينلأنهوسىهوتبعدوضعتالآية

النص:هذاالتوراةكاتبيدونثم

أكبرشعوباوتمتلكتدخللكيالأردنعابراليومأنتإسرائيليااسمع.10

هناالنصأنورغم!إالأردنإلىفنظرإ!الكنعانيينبارضيكتفلم()46(00منك

هذارغم(وتمتلكتدخلإلكيعابعاليوم)انتفعلاالأردنتعبرإسرائيلبأنيفيد

انهموسىإلىنسبجريمةويعتبرههـدلأساسههنالعبورهذاينفينصاهناكأنإلا

لربه:قال

الجيدالجبلوهذا!الأردنعبرالتيالجديدةالأرضوأرىأعبردعنيأ

تعدلاكذلكليقالىبلكلامىيسمعولمبسببكمعليغضبالربولكن!ولبنان

.،)47(الأردنهذاتعبرلالكنبعينكانظرالأمرهذافيتكلمني

يقول!الأردنهذاتعبرلا1يقولأمرأهناكيكونوكيفعبوريحدثفكيف

.حزف"المتن"هناالكلامهذاذيلكلاركآدم

النص:هذاالتوراةكاتبدونثم

وهلموافارجعواكثيراالجبلهذافيجلستمإنكمموسىمخاطبأالربقالأ

التيمنقبالةوالأسفلالطورأماكنوإلىالعرباءإلىيليهوماالأمورائيينجبلإلى

3/521)45(عد

9.لماتث

37/3ء)47(تث
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اياهاأعطيكمذاهوالفراتنهرالكبيرالنهروإلىولبنانالكنعانيينأرضوالى

.،بعدكمهنولخلفكم

الأهدرأنهنالرغموعلى.الخ(.جبلإلى)هلموالهميقولىالنصهذافي

:التوراةكاتبيقولالمهزلةقمةالىوصلآخرنصأهناكأنإل!بالتقدميطالبهمهنا

قداموتقدسانيتصدقانيلمانكماأجلهنوهارونلموسىالربقال..أ

وهبتالتيالأرضالىالجماعةبهذهأنتماتدخلالاذلكأجلهنإسرائيلبني

.،)48(لهم

وهارونموسىلأنوذلكتدخلاة(ألاهناقال)هلموا(هناكلهمقالأنبعد

عليهماوهارونهوسى؟هزلاهذامناكثرأرأس!إ()!المحهويقدسايصدقالم

لأنهاخرالزمانلهم.يعيدهاالدجالىوالمسيحالزمانأولىالأرضيدخلانلاالسلام

الترقيعهذاوفيحقائقيصنعأنيمكنالترقيعأنهنهظنايرقع!إدجلإ!يقدس

بينتوجدالعبارةهذهأالأولالنص!ذلك161صتفسيرهفيهارسليالمفسريقول

هذاو!رالساهريةالترراةفيالتثنيةسفرمن1،6آياتنفسوهي01،11آيات

!قويا!الشاهدليصبحاليونانيةالتوراةفيزنقوها(بروكوسيعهدفيالأهر

أرضضمنانهعلىلبنانحددتقدالغصوصهذهأنمنالرغموعلى

فيأعلنالسلامأميرأجلهنيعملالذيإسرائيلوزراءرئيسأنإلاإسرائيل

لجنودهاللبنانيةالمقاومةواثعتداد8291عامللبناناسرائ!يلغزوعقبلهتصريح

قالى:

.()94(التوراةتحددهاكماإسرائيلأرضمنجزءأليسلبنانأنأ

قدسهي"القدسلهتصريحفيهصرفيالأرثوذكسيةالطاثفةباباوقال

4(A)43لم48نث.

.5891لم32/2لأهراما(94)
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قالكماتمامأ)05(الملكيةشرعيةيمنحهالااليوملهاإسرائيلواحتلالىالعرب

نتيجةالميراثجاء؟إذنالميراثجاءأينفمنالنصرانيةعلماءهنالعديد

وانطلق!وعدبهوخرج!القراطيسلهودونت!بالعقولاستخفالذي!إللدجل

!!الرودبضهأجلهمن

يخرجثمأهرهأولاليهودأجلمنالمعركةيخوضأنالدجالالمسيحقبللقد

كافة.الإنسانبنيتجتاحكفتنةالرئيسيعملهليباشرأمرهاخرفيالناسعلى

!!المعاركوتبدأ

:الدجالالمسيحهجومخطة

ومنكرمانويحتلإيرانفيجتاحخراسانمنبقواتهالدجالىالمسيحيندفع

محورين:علىينطلقكرهان

بينها!مرلاحتلالهرهزهضيقويعبركرهانهنينطلق:الأولىالمحصر

منالإسلاميالبناءتدميرالهجومهذاوهدفوالمدينةهك!ةإلىوشقدمالبحرين

الدجالى.المسيحغباءيكمنهذاوفيالأولطابقه

وهدفالأردننهرإلىومنهالعراقشطإلىكرمانهنينطلق:الثانيالمحور

.القدسفيالإسلاميةالعسكريةالقيادةتدميرهوالهجومهذا

التاريخاهتدادعلىالكلابأجلهاهنعملالتيالجريمةبنودهذهكانت

:!النبييقولالمكظومالشرجحافلوتتقدمالهجومويبدأ

ف!ذاأهلهماانذراقريةدخلاكلماالقرىأهلينذرانرجل!ينيديهبينان.50

.")51(..الدجالالمسيحأصحابأولدخلهامنهاخرجا

أشعرمقدهتهمعلىالحاكةهنألفأسبعونوهعهالدجالالمسيحيخرج..)

.)4/589لما3اليومأخبار-(05)

.(131البرزنجي)خزيمةابن5(1)
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.اممع)52(،اسمعيعني"برو..برويقولفيهممن

المسيحوكأنأوروباداخلرجالهايقفالتيالإيرانيةالأراضيإلىويتقدم

القوةهؤخرةنحويتفمدموأهلي!ذراريهمفيسيخلفهمبانهيهددهمالدجال

المواجهة.وعدموالتطويقالالتفافالقتالفيدائمااليهودشأنهووهذاالإسلامية

النبييقولخراسانمنانطلقلقدالغزوبدألقد!اسع،اسمع،برو،برو

:!

وجوههمكأنألفأسبعينفيوكرمانبحوران)53(الدجالالمسيحلينزل.."

ثمهرمزمضيقمعرأسخطعلىوكرهانكرهانإلىنزل"أ54(..المطرقةالمجان

يردههصر"فاول"..أهصارثلاثةللمسلمينايكون:ثطالنبييقولالخليجيعبر

تقولفرقةفرقثلاثأهلها"فيصيرالعربيةالجزيرةأياالبحرينبملتقىالذيالمصر

الذيبالمصرتلحقوفرقة)56(بالأعرابتلحقوفرقةهوماونثظرنشاهة)55(

.(")5.8()47يليهم

إلىالبحرهن)ميراث(علىأميرهمبواسطةحصلواقداليهوديكونوبهذا

هكةحيثهدفهإلىيصللكياليمينإلىمنحرفاالهجوميتقدمثم195(إإالبحر

2كنز)الديلمي521( AA Y I)أبدوبدو.أروايةوفي.

.الجولانمرتفعاتمنبعدعلىحوران53()

1(.لما)06الفتنفيكثيرابنوذكره)33/24(أحمد)54(

.عندهماعلىنتعرفأي55()

هنه.فراراالجبالبرؤوسأي)56(

.الدجالالمسيحيحتلهالمالتيالمناطقفيالمسلمينالىيذهبواأي571(

.(4/)478الحكل34/7(2أالزوائدالطبراني93882()كنزيعلىوأبوأحمد)58(

(الأرضأقاصيإلىالنهرومنالبحرالىالبحرمنوسلطانه)الكتابأهلعنالنص)95(

الإصحاحنفسفيوالمذكورالدجالالمسيحبهيعودالذيالميراثهوفهذا.1/91ازك

انبياءلسانعلىوردالدجالالمسيحمنالتحديأنيؤكدالذيالأمر.السلامأميرقدمالذي

.الأهواءإلىوجهؤاليهودولكن.واحدةكوحدةإسراثيلبني
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فيحبيساكانعندماالداريلتميمبذلكأقرالذيوهويدخلهالنولكثهوالمدشة

أربعينفيهبطتهاإلاقريةأحفلاالأرضفيفأسيرفاخرجألهيقلألمالجزيرة

-لمجر:النبىيقولهناكإلىيتقدمغبيولكنه،)06(وطيبةهكةغيرليلة

مننقبوليسوالمدينةمكةإلاالدجالالمسيحسيطؤهإلابلدمن"لس!

.تحرسها")62(صافيةالملاثكهعليهإلاI()6انقابها

النبييقول!إعليهويقفاحطجبلإلىيتوجهالرعديدالخائفيعجزوعندما

في:

.إ!إالخلاصيوموماالخلاصيوم..!

فيطلعأحدفيصعدالدجاليجيءأقال؟الخلاصيومومااللهرسولياقالوا

مسجدهذا)63(الأبيضالقصرهذاإلىاترونلأصحابهولقولالمدينةإلىفينظر

.إ،)64(إ.أحمد

خداموكلالجبابرةكلنعم!إالثهرسوليامنكيخافونالجبابرةكل

الرائي:يقولنعم؟الهجوملهذاأثرالكتابأهلعندهل!!وبعد!!الجبابرة

،)65(00بيتهويشتماللهاسميشتم(الدجال)المسيحالوحش.وأخذ.أ

كفر!ومسكنهالثهذاتويتناولدتهالمريرعداءهيظهرأنه:التفسيرفيقالوا

قديسيالعلاويبلىضدبكلامسيتكلمانه)66(الأبدانمنهاتقشعرظاهرةبكيفيةووقاحة

(مسلم.,)0

طريقأي)61(

.8Iلم08مسلم)62(

الآنيتلالأهووهأالجريدمنكانالاصلامصدرفيمسجدهلأن!النبيهعجزاتمنهى)63(

فيبدوكالقصر.النخيلوحولهمتسعأويكونالزمانآخريأتنوقدبياضا

.(5/4)43الحاكم،(42لم74)احمد6(4)

.31/6الربما65()

.003صحنا/الرؤيانفسبر)66(
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وانحطاطه.كفرهعلىدليلهذاوفيالعلا

ثميلهثوبئالخدموحولهالرأسمنك!سأحدفوقمنالدجالالمسيحينزلئم

ئ!:النبييقولالمدينةسباخهناطقإلىيتوجه

ثلاثالمدينةترجفثم)68(رواقهفيضرب)67(الجرفسبخة.فيأتي.)

فتخلصإليهخرجإلافاسقةولافاسقولاهنافقةول!منافقيبقىفلا)96(رجفات

.V(0)(00الخلاصيومفذلك.المدينة

.الزماناخررجفات!إرجفات

رجفاتاما!الجبالىبينهدينةوعلىالبحارفوقأسوارلهامدينةعلىرجفات

الثهرسولمدينةرجفاتوأماوحدهبهالسجودأنبعدهاقيلفلقدالعظمىالمدينة

لقدوالنقاءالطهرتحتضنشاهخةأسوأرهابقيتوالفاسقينالمثافقينأخرجتيك!

الأغبياءواعتقدالزماناخرالقذريلتقطالذيالقذرطابورإلىوالفسقالنفاقخرج

.بالميراثلهمياتيركوبهأن

وبوجوههمالجددزبائنهأهامنياشينهعبءصدرهوعلىالدجالىالمسيحويقف

ثي!:النبييقولىأحددبرإلىالدجالالمسيحيتوجهبالترابالمغطاة

وهناكالشامقبلوجههالملائكةصرفتأحد)71(ديرجاءإذاالمسيح)يأتي

قدالهجومهذاهدفيكونوبهذاأتباعهوأنفأنفهرغموجههصرف.")72(.يهلك

.الشامالىالدجالالمسيحتواتوتتوجهذريعافشلافشل

الضجر.بعضالاتنبتولاالملوحةتعلوهاالتىالأرضأكط)67(

للقياثة.مكانأفي)68(

فىمخلصاليسمنمنهايخرجحتىثالئةثمأخرىبعدزلزلةلهايحصلأأيحجرابنقال)96(

.82لم4الباريفتح(عليهالدجالالمسيحيسلطفلاالخالصالمؤمنويبقىليمانه

.)231/2(الأولشطزفىوالبخاري388(ك)كنزوالححمأحمد)07(

.الدجالالمسبحعلبهسبكونالذيوهوأحدمنواحدطريقبظهرالخربطةعلى)71(

.4(/15)5الترمذي)72(
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!!صعا،سعا،برو،برو

الثاني:المحورهعارك

نأبعدالعراقشطإلىالدجالالمسيحقواتتتوجهايضاكرهانقاعدةمن

الوصولىهوالمحورهذاهجوموهدفالقواتهذهإلىأصبهانونساءيهودينضم

النبيوقولالمعاركئدورالعراقشطوعندالجميعهناكيبكيحتىالقدسإلى

:المعاركهذهعلىسيترتجاالذيعنجمع!

وفرقة)73(تتبعهفرقةفرقثلاثالدجالالمسيحخروجعندالناسيفترق..)

.()75(ويقاتلونهيقالتهمالعراقبشطتأخذوفرقة)74(الشيحمنبتبهابأرضتلحق

جبهاتإلىلإرسالهمالمؤهنينتعبئةيتمالعراقشطعندالقتالائناءوفي

يوو:النبييقولالقتالى

بقرىالمؤهنونيجتمعحتى!ويقاتلونهيقاتلهمالعراقبشطتأخذ.وفرقة.)

وأأشقرفرسفارسفيهمطليعةويبعثون)76(الشامبغرب-روايةوفي-الشام

8!781(بشرهنهميرجعفلافيقتلونأبلق)77(

يريدونالذينالهمجيتقدمالمسلميندهاءعلىالدجالانمسيحقواتوتتقدم

قبلمنلهامهدالتيالقواتوتتقدمقاعدةالاستئناءومنمألوفاالشاذمنيجعلواان

الدجالىالمسيحيقرعهبمبيتأهلأولأعلملاإني..أقالمسعودبنالثهعبدفعند

الذيالحيرةعصرمنهمهنايتبعونهفالذين.الأولالمصرفرقغيرالفرتةهذهانيلاحظ731(

.والعراقفارسهنجزءأيضم

الشيئصفاتمنصفةلهاأنأو.للثعيحمنبتالرسولعهدفيكانتجهةأوثولةأوبلد74(

بها.تنفرد

.1(لما)56الفتنفيكثيرابن)75(

.ولبنانسورياأالشامغرييأ-روايةوفي-)76(

.وصوادب!اضفيهأي)77(

81V)1(لما)56الفتنفيكثيرابن.
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.()97(الكوفةأهلأنتم

!!سعأ،ممعأ،وبر،وبر

وتلتقيالرذيلةفيالغارقهالدروبويخفىالرؤيةيحجبالذيالهوىويتقدم

الخلة!أهوالمرتكزهذانحو.هرتحزلهاواحداتجاهفيشقدمثمالمحورينقوات

قواتتواجه.الخلهإلىالطريقوفيالقدسإلىالجميعيصلحتى،إسرائيل

الأردننهرشرقمنالإسلامسواعدتضربهفتارةعديدةصعابالدجالالمسيح

الدجالالمسيحبقيتكميقاتل":لمجرالنبييقولالأردننهرغربمنتضربهوتارة

.")08(غربيهوهمالنهرشرقيأنتمالأردننهرعلى

المسيحينطلقالمنطقةهذهومن)81(الشلةهذهحدودعنتحدثناولقد

جاءأجلهامنالتيفتنتهولمارسالأرضلأطرافيتضرعالهشالعالمعلىالدجال

منالأولالمحورفيهناكاستولىانهالأردننهرحدودفيالقتاليدورهانتهىلقد

أقاصىإلىالفراتأيالنهرمنالثانيالمحورفيواستولىالبحرإلىاالحر

وهوالقدسفيالأقصىلأنلا!الأقصىالمسجدتعنيلاالأرضوأقاصي!الأرض

منالبعيدالمكانأيT()8البعيدالمكانهناتعنيأقاصيوإنمادخولهاعليهمحرم

.اليهود)83(نصوصقالتكماالفرات

أيضا:الرؤياسفرقالكما!المسلميندماءعلىالخلةإلىوصللقد

القديسيينيحاربأنعلىقدرة(الدجال)المسيحالوحشوأعطى..أ.

+A()4(ويهزههم

+60793()كنزشيبةبايابن)97(

السابق.فيوخرجناهواليعقوبيالطبرافيرواهضرقيه(وهمالنهرغربى)أنتمروايةوفي08()

.الصفاتراجع)81(

(torالقاموسراجع.

(AY)صابقا.أوردناهالنص

3/3الرؤدا8(4) i.
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أنهمالواقعولكن،تقتلهمإذ،ظاهرةغلبةسيغلبهمإنه:التفسيرفيقالوا

.8()شهادلهموقوةبثباتهمغلبوهالذينهم

الدجالونسفكولوحتىفيهانفرطولاالأمانةنحملان!!قدرنافهذا،نعم

دماءنا.

الخلةعند

سوفهم.قدسهناكتكونفلن،سراباأصبحتقداليهودغايةتكون

الشوطهذاقطعأنبعدالقدسإلىبهميدخلانالدجالالمسيحعلىيلحون

نأأستطيعلنشيئاإليكمأردكيفإ!اللعنةعليكم:نفسهلهميقولوهو،الكبير

قبلمنالقدسأوالمدينةأومكةدخولعدمعليهمضروبقدهيإن!بقدميادخله

لقدالأمعرتاجراسيعلىتضعواأنمنكمطلبتها!!اللعنةعليكم،أراكمان

الهوىيهودينفسىوجدتجئتوعندهاالغيببطنفيوأنابالفسادإليئسارعتم

كانها)86(الكبيرسيدناكمثلهثليإن!إاللعنةعليكم!إانتظاريفيووجدتكم

إنداءكم.فلبيتدعوتمونيوأثتم،ندائيفلبيتم،دعوتكمإني.سلطانعليكملي

الخلةومن

الماءمعهلأنولكنالمدساجلمنلعسإ!الدجالللمسعحالعهودلطبل

تلمودهم.جاءكما!!والخبز

وقمحاائصوفهنوهلابسفطيراالأرضلطرحالمسيحياتيعندما...أ

.)87(،بيوتهمالكنوزوتملألليهودالسلطةوتعود.الكلاويحجمفي

المسيحوراءتقدمواعندهاالصوفلبسواقدفإنهم،النصهذاوبمقتضى

.003صحنا/الرؤياتفسير)85(

.الشيطانأي86()

.26صاسراثيلبنىضريعةالتلمود)87(.
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القمحأما.للسلطةوجولاالقدسبدونلأن،فلاالسلطةاما.بالسيجانالدجال

يقولالاستخفافيكونالخلةمنلأنهنهيشبعونالخلةفمن،والكلاوي

.!النبي

نأافتريدون.بإذنيتجريالشمسوهذه!!العالمينربأنايقولإنه...)

والجمعةكالشهراليوميجعلحتى.الشمسفيحبس.ندمفعقولوناحبسها

الحومفيجعل.نعمفيقولون.أسيرهاأنأتريدونويقول.كالسنة

.(AA)"...كالسنة

صدورهمتنشرحلمالذينالمرتدةالكنيسةرجالحيثالأرضأطرافوفي

أهلمصادرقالتوكما.فيندهشون.وافعالهالدجالالمسيحإلىينظرون.للهدى

اللهأنسمعنالأنناهعكمنذهب.لهمقائليناليهوديبذيلويمسكون):الكتاب

.)98((00معكم

المسيح("بينيفرقالذيالدقيقالمقياسمعهمليسلأنه!إوقعوالقد

الثهأنسمعنالأنناهعكمنذهب!!صوهمالذينلليهودفقالوا!المسيحو!

حجمفيوقمحاالصوفهنوهلاب!سفطعرألهتنبتالأرضوان!!معكم

.!إالكلاوي

إنه..!:يين!النبيلهميقول.هسلمونهناكيكونالأرضاطرافوفي

اللهعباديا.شمالأوعاثيمينافعاث.والعراقالشامبينخلفهخارج

.9()"..فاثبتوا

المسيحاتباعأهاماثبتواإ!الزماناخروفتنتهالدجالالمسيحأهاماثبتوا

المسيحأحضانفيكلهابالبشريةيلقواانأجلمنيخططونالذين.الدجال

والحاكم.حمادبننعيم)88(

.57صايخ/الأممكلددستهى)98(

.65/8Iمسلم)09(
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الرولبضة.اعلامهيحملالذيالدجلتياريجرفكملاحتى.اثبتوا!إالدجالى

.A(1)فاثبتوا،الثهعباديا)المعسكراتبينتنصهروالاحتىاثبتوا

إذا!!رفاقيويا.إ!اثبتو!الزماناخررفاقيولاإ!اثبتواإ!اثبتواإ!اثبتوا

الذيالاسماصحابفنحن.صاحبهيعرفمناكلفإن.الأخريرلمأحدناكان

خاتمة.لهليس

.الجنودرببقوةنسيرفغدأ.القيودبقاياتعلقاليومأجسادناعلىكانتوإذا

!إالسجونجدرانحريةإلىترمؤأعلامعليهرفعتالذيالداكنالليلوينتهي

.!!ريحناوالنهارالليلفسيجمع.فاثبتوا

اللة.خلقجميمفيهيدخل)عبيد(ولفظبالمسلمينخاصايكون)عباد!لفظ)19(
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ممم!سى3لأ

صصمم!ئا!إمره!ي!!.?...ء.:!آ

كأبرلىحرهـت!صرحؤ(نها05هـبم
!فظهمىا..ب!ر!

جم!لمدسر001.!حص
لبر.ن..!ء

كرمحانهـ.ام!ف!!صأ!!،ل!!أ
-15-+5-+-!ا

فئص3صر

كل!2إ/؟ص

!يما!
ي!

عيما!!لزد؟ك!)

"!9

-ا

!ى

جمي

!

*لالتالهىتقوه
الظن.تترا

!ف!.ء.ءئصاءا

دضلركلنر4لمحكلصفا

لر!يهررو

الدجاللعسيرجيوش

المشرلب!اللاعاديثواقحصق

الإمحث!صوسرةداو
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إالم4انثاتا؟لكي!إاانبآ4..افتن

اعتقادأيذيلهافيتجرالدجالالمسيحيدعلىتجرياليالفتنإدن

فكل.السلامعليهنوحذبلمنقديماالاعتقادهذاكانولوحتىهزيل.همسوخ

يلهث.الدجالالمسيحخزينةفىدارهأصولسيجدواهاعتقادعلىداوابنىمن

باركه.ماتقدالدارصاحبأنووجدالدجالالمسيحجاءفإذاالزمانآخروراءه

هوىعلىدارهوشيد.يموتأنقبلبهآمنلأنه.قبرهفيوهوالدجالالمسيح

!!)1(قلبهفيأصولهالدجالالمسيحيحمل

حتى.محتوىكلمنالنصارىمنهجفرغوا.النصارىاساتذةهمواليهود

(السلامأمير)هىالتيغايتهميخدمواحتىوهيأوهم.قرارهمالقراريكون

علىبهموألقوا.)2(الإلهالمسيحعقيدةعقولهمعلىفطرحوا.الدجالالمسيح

وسارواالجديدةالعقيدةنفوسهمفتشرتج!؟تجربئ)3(.النظريةلتتأكدالأممطريق

.)4(الحديثوفيالقديمفياليهوداهدافعلىبها

لمحةبأنتظنالتيالعقولكانتلهذا9)5(!اابنا!يمالئصارىوظلت)

تمهيد.راجع()1

العنكبوتراجع)2(

.الأصنامراجع)3(

عاد.راجع)4(

.03التوية)5(
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قالالتيالأفهاموان.الدجالالمسيحبهايستخفبأن.لجديرة.ولدأ

الدجالالمسيحأمامبالسقوطلجديرةأضياءإ)6(وخنفقيرا!إإنأصحابها:

يضربهابأنلجديرةههجورأالقرانالخذتالتيالأفهاموإنالكنوزمعهتجريالذي

.!)7(يضربونوهميضحكواأنويأهرهم.بحذائهوجوههاعلىالدجمالالمسيح

يوماترتفعلمالتي.المريضة.الأفهامإن)8(،(0اابناليهودعزيروظلتإ

السماواتفاطرشكالمحهأفيرسلهمقالت)تعالىقالكما.وسلهممنطقامام

أل!السلامعليهمالرسلأرادوعندمما.السقوطفضلوالكنهم)9(،!والأرض

هذاأفهامهمفييرسواوأنالإلهعليهاتصورواالتيالماديةدوائرمنينتش!ونهم

أصروا)01(00،0البصيرالسميعوهوصعيءكمثلهليس..)الساميالإعتقاد

تجرهم،المتبولةالالهةفجاءتهم!هتبولةالهةلأنفسهموارتضوا.السقوطعلى

وجوههم.علىوراءها

:الإسلامعلماءيقولى.الدجالالمسيحجاءهملقد

ابتلىشخص)11(إنهالدجالالمسيححديثهنأشدحديثالقدرأهلعلىليسا

يدعلىفيظهر)12(،وتعالىسبحانهاللةهقدوراتمنأثعياءعلىوأقدرهعبادهبهاطة

والجدبصدقهمنعلىوالخصب.المطرإنجزالمينالاياتمنالدجالالمسيح

اللهفيكشفها.بهافتتنرآهمنأنحتى.131(لهالكنوزواتباعيكذبهمنعلى

انكشافقوي،القلبفيالإيمانقوىوكلما.وبطلانهاكذبهايعتقدحتىللمؤهن

.181عمرانآل)6(

الضب.جحرراجع71(

.03التوبة)8(

.01إبراهيم)9(

.11الشورى(1.)

.173/1صعاصملابنالعشةكتابفيالعنبري)11(

.58/18مسلمشرحالنووي)12(

501(.غرةأبوتحقيقأالتواترالعربابنبكرأبو)13(
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.()14(المظلمالخرابالقلببخلاف.بواطنهاهنحقائقهاوعرف.لهالأمور

!الدجالالمسيحمعفماذا

لفتن.1في!ةلنبي1يقولى

فمن.وثمارها،لأوف!1أنهارلهسخرتقد.بعبد\بتليتم1إذبكمكيف2

.)15،"..كفره1و1طعمهتبعه1

فييلوحونفهملسياسة1هذهعلىلدجال1لمسيح11تباعيعمللحديث1عصرناوفي

1طدموهضالالهمعلىساووهن.لتجوج1ولتخويف1بسياساتيتبعهملالذي1وجه

أنا.للناس!ويقول.لموتى1وبحصيلإلرع!1ولأكمه1يبرىء)وأكفروه

لموتى11حياولإلرم!1ولأكمه1ىءيبكالسألسلا،1عليهعيسىإن16"،لأإ،،)إوبكم

هو1نهلنصارى1ف!عحبره.1رولخو1هذهسمفعللدجال1لمسعح1و.دلة1ببماذدأ

ليهود1لأن.بصدقه1آهنو.ربكمأنا،لدجال1)لمسيح1لهميقولفعندها.لمسيح1

.لأ!\،لعقيدة1بهذهلمهمة1لهذه1عدوهم

لسماء1يأهر.عظيمةفتنةوهعه.لناس!1تكلم:شياطينهعهدلة1يبعث)

علىيسلطلالناس1يرىفيطيحييهاثمنفسأويقتل.لناس!1يرىفيما.فتمطر

)18(.،0كيرها)،،0

تشهد\ن0وأهك؟لاكلكبعثتن11يت\ر10بيللاعريقولأنفتنتههن.).

يا.فيقولان.1ههو؟ليهصووةعلى.شيطانهلهفيتمئل.نعم:فيقولربك1ني

.368(ص)ال!والر0245/الكبرىالفحاوىلحمحهابن)14(

34/7(6الزوائد)الطبراني(1ه)

(.V/336الزوائد)(59rAV)كفزوالطبرانيأحمد(61)

.المنورةالمدينةأهلهومن)5(

المدخل.راجع)17(

A1()34/7(4)الزوائد93881()كتريعلىوأبووالحاكمخزيمةوابنأحمد.
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،.O'!،ربكفبمانهتبعه1بني

تعانق1نهاحتى.وزوجى1خيو1بني1حيإ!ربيافتقول.لمرأة1تأتيهأ

إبلنالناأحي.ربيايخقول.1بيلأعر1وبأتيه.بالشياطينمملوءةوبيوتهمشيطانا

.102،،لسمة1وبالسن1ءسووغنمهمإبلهم\مثال0شياطيننح!معطيهم.وغنمنا

فيوئقه!وعمتهخته1و1بنتهو1ههإلىليرجعلوجل1إنحتىلنساء1إليهيخرجلأ

.،)21،إليهتخوجأثطهخافةرباطا

سميتهماشئتإن.)22(لأنبياء1منثبيينيشبهان.لملائكة1منملكان)هعه

فتنة+وذلك.شمالهعنلاخر1ويمينهعنمثهماحد1و.إلائهماسماء1بئسمالفماو

1حدلهفيقولى؟1هيتوأحي1لست؟بربكمألست:لدجال1لمسيح1فيقول

فيسمعه.صدقتلهفيقول.صاحبهإلالناس1هنأحديسمعهها!كذبتلملكين1

.)23(فتثة،وذلك.لمدجال1لمسيح1يصدقإنمافيظنونلناس!1

فىخانفيهوأحدهما.وماوثمارأشجارفيه\حدهما،جبلالأمعهيسيو)

.)"2(،لنار1وهذهلجنة1هذهيقول.ونار

له:فيقول251،لناس1خيرهن\و0لناس!1خيرهورجليومئذإليهيخرج)

:لدجال1لمسيح1فيقولع!د!.دلة1رسولحدثنالمذي'لدجال1لمسيح11نكأشهد

ثمفيقتلهلا.:فيقولودأ؟لأهر1فيتشكونهل.1حييتهثم1هذقتلتإن1رأيتم

.345/7()الزواثدوالطبرانيوأحمد38742()كنزوالحاكمخزيمةابن)91(

128(.)البرزنجيحمادبننعيم02()

.(134)البرزنجيخزيمةوابن24(لم)73أحمد(12)

القصهملامحولكنالدجالالمسيحيقتلهماالملاتكةمنشاهدلنعنالكتابأهلكتبتحدثت)22(

!!واخنوخموصىهماآخرونوتال.دايلياموصىانهماالنبيينعنوقالواباهتةملامح

.38787()كنزوالبغويضيبةابيابن34/7(0)الزوائدالطبراثي24(761/أحمد)23(

38825(.)كترعساكروابنالحاكم)24(

.المنورةالمدينةرجلهو)25(
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فيريد.ليوأ1منيبصيرة1شدقطفيككثتمادلة1و؟يحييهحينفيقول.يحييه

2618،،عليهيسلطفلايقتله1نلدجال1ألمسيح

المسيحيهدممنيا.الإسلامأخايا.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

لكن.والحياةالموتعنيتحدثعندها.الدجلصرحقمةعلىوهوالدجال

الأزواجبإحياءالدجالالمسيحوطالبواالفتنبهرتهممنوجميعوالنس!اءالرجال

عليهموأجهزتخربضبجحرهنصنعتعقولهمفهؤلاء.والأغناموالزوجات

والاجتماعية+والنفسيةالفكريةالأغلال

اللهلأن:عنهاالمتقدمينبعضقالىوقد.الدجالالمسيحفتنبعضهذه

ثم.يخلقهلمشاءولو.خلقهيكنلمويشاءهيردهلمولو.شاءهذلكأرادتعالى

جائزوغير.كانتماذلكيردلمولو.لهوسخرهافأجابتهأرادهاالتيالأسبابأمر

ولا.لهمريدغيروالله.أمراالخلقذلكفيريد.خلقأخلقتعالىالنهيكونأن

الذيوجودهبعدمالمعدومهيئةفي.الضعيفالخلقذلكأرادمافيكون.-فماءه

المرتابليهلك،واختبارالثهمنهحنةذلكفكل)27(لهوالمعدملهءمنشىالثه

المتقين.وينجي

يك!:النبييقول،هذاأجلومن

عليه،فاعملوا.وتعوه،وتفقهوه،وتفهموه،لتعملوههذاأحدثكمإنما"

.)28("الفتنأشدفتنتهفإن،الاخرالاخرليحدث.خلفكممنبهوحدثوا

الدجالالمسيحوفتن.دواءداءلكلجعلتعالىالثهإن.النجاةكيفية

قلبهيعي!ش.الثهبرقابةيشعرحينفالمؤمن.القلوبفىالراسخالإيمانهودواؤها

فيمعلقاالحياةفييمضوإن.ورجاءوطمعوارتقابوخ!شية.مرهفةحساسيةفي

)المسيحالسلامأميرأناليهودمصادرفيوجاء38777()كترومسلموالبيهقيأحمدرواه)26(

.الموقوإحياءببعثسيقوم(الدجال

.173/1عاصمأبيابن/السنةكتاب)27(

(TA)التخريج.سبق
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بقهرهشاعرآورقابتهبعلمهشاعرأوهيمنتهبقدرتهشاعرأ.باذخالجةوكلحركهكل

اللهبرقانجةشاعرا.حالىكلفيمنهبقربهشاعرأ.وفضلهبرحمتهشاعرأ.وجبروته

الدجليضيعالمؤمنعلىيسيطرعندماالشعورفهذا.شيءعنهاتغيبلاالتي

جلاللهحصنفيالمؤمنيتحصنالدجالالمسيحوايام.عالمهعنالفتنوتنقشع

يون:النبييقول.وعلا

فيكم.ولستيخرجوإنأ92(دونكمحجيجهفانافإن،فيكموأنايخرجإن!

.)03(!هسلمكلعلىخليفتيوالمةنفسهفكلامرىءحجيج

الكريموالقران.قدملباطليستقرفلن.بالحقيقذفهوالذياللةيكونفعندما

جمي!:النبييقول.المستكبرينوجوهالثهآياتتضربالزمانوآخر.الثهكتابهو

سلاحالقرآنإن")31(0الكهفسورةفواتحعليهفليقرأهنكمادركه.فمن."

رحمهقطبسيديقول؟الكهففواتح)32(فلماذاالزمانآخربفمهالمسلمبهيضرب

بهترتبطالذي.للسورةالموضوعيالمحورإن:الكهفسورةعناله

النظرمنهجوتصحيح.العقيدةتصحيحهوسياقهاحولهولدور.موضوعاتها

ا!ذيطهالحمد)تعالىالثهيقول.العقيدةهذه.بميزانالقيموتصحيح.والفكر

لدنه.منشديدابأسالينذرقيمأ.عوجالهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلى

.أبدافيههحثين.حسنأأجرالهمان.الصالحاتيعملونالذينا"لمؤمنينويبشر

كلمةكبرت.لأبائهمولا.علممنبهلهـمما.ولدأاقهاخذقالواالذينوبنذر

قل)تعالىيقولالسورةختاموفي،،كلذبالايقولونأن.أفوالهممنخرج

البدءيتساوىوهكذا!،واحدإلهإلهكمإنما.إلييوحىمثلكمبشعرأناإنما

بينالمطلقوالتمييز.الوحيوإثباتالشركوإنكارالوحدانيةإعلانفيوالختام

مفصلأ.هذاعنالحديثوسيأتيالدجالالمسيحهو(نهعلىصيادابنالىينظرالنبين5)92(

.(94/4)2الحاكم(8442/)أحمد(4لم115)الترمذي(/618ه)مسلم(1/4)17داوودأبو03()

/)4داووأبو(56/8I)مسلم(4لم815)الترمذي3(1) 1 1V).

الدجالالمسيحأيامفىبفمهميضربونوأتباعهالصادقالأمينأنالكتابأهلمصادرذكرت)32(

المعالم.راجع
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.33()الحوادثوذواتالإلهيةالذات

اتخذقالواالذينوينذر)يضربسلاحالكهفسورةفواتحإ!ربىسبحانك

للمسيحينظر.هصنوعمهلهلفتاتالدجالالمسيححوليلتفعصرفي"ولداالله

سبحانك!إالزمانآخرلهمإنذارالكهففواتحوكأن.المسيحهوأنهعلىالدجال

يعبد.إلهأنهوادعىالأدهيالعقليحترملمدجالأماميقرأالكهففوالح.ربي

المسيحوخلف.الأحذيةمنهتصنعمدبوغاجلداأصبحتالادميينعقولوكأن

إله.ابنأنهقائلوهن.إلهأنهقائلفمن.الثناءبعباراتالأتباعيتزاحمالدجال

استاذناأيضأيقولالكهفسورةوعن.الجوهرفيللأبمساوابنهو.قائلومن

اللة:وحمهالمودوديالأعلىأبوالعلامة

يضطهدونالمسلمونكمانالذيالوتتفيالكهفأصحابقصةرويت

ليحفظواقبلمنالمؤمنونفع!لماذاويعرفسواويتشجعواليثبتوابهموينكل

.)34(إيمانهم

الزهانأولرجالفيههربالماضيفكهف.وثباتتوحيدإ!ربيسبحانك

دلةأنقالىالذيالهزيلالإنسانيالتصوررفض!!الكلابعنهندوبكلبمعهموفر

لبنىهزيلاآخرتصوراالطيورعنمندوبوفضفلقد!!بغريبليسوهذا.ولد

كهفأماالماضيكهفهذاكانللشم!س)35(يسجدونراهمعندما.الإنسان

-لج!:النبييقول.ودعواهالدجالالمسيحمنأيضاالناسيفر.المستقبل

4./2257القرآنظلال33(في

.المختارطالمودودي/الكهفسورة34(تفسير

دونمنيعبدإلهأأنهعلىالسلامعليهعيىإلىينظركانمجتمعمنالكهفأصحاب35(هرب

النياحح!وانالكلبأنالرغموعلىءكلبتبعهم،السلطةجنودمنفرارهم:عند.اللة

بالتاليوهو،يطردوهلمأنهمإلا،الهروبفيوالكتمانالسريةيحققلابينهمووجوده،طبعه

علىدليلاهناالكلبوخروج.عنهميبحثونللذينينكئ!فوالاحتىينبحفلم.طبعهنسي

علىدليل"وكابهم)تعالىقولهوفي.ولدادلةأنادعىالذقيالهزيلالإنسانيللتصوررفضه

=.لهمكلبملكيةتنسبفكيفواحدةبهةمنوليسالمدشةأطرافمنجاءوافألفيته.ذلك
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كيف!!شذوذمنهروب")36(.الجبالفيالدجالالمسيحهنالناس.ليفرن."

بهقامهروب؟كيف!إلهاالدجالالمسيحيكونكيفكيف؟!!ولدادتهيكون

هواجهةعلىالمقدرةيفقدودتالذين.والولدانوالنساءالرجالمنالمحستضعفون

الطبيعيةسعادتهامنالبشريةالنفسحرمانوإن!!هروب.وفتنهالدجالالمسيح

كهل.وأنينأموانتحابطفلدهعةإن.والهباتالعطاياجميعتعوضهالا.جريمة

كحمانتهذاأجلمن.السماءربلهالغضبجريمةالحياةأوالجبالكهوفداخل

النظرمنهجيديهبينلأن.المسلماوششعجعليثبت،الزماناخر.الكهفسورة

الصحيح.والقيموالفكر

السجودأسبابمن:الكتابأهلعلماءيقول!!عبيدفللدجال!!هنماكأما

نأيسمطيعكم؟الوحشهذامثلمن.الناسيقول.العظيمةقوته(للوحشا

القوىسيماولاالقولىعبادةوإلر،.الإنسانعبادةإلىسينحدرونفالناس؟يحاريه

هموهؤلاء.والأهواءالقوىسبدمنهذاعصرنافىنرىونحن)37(.الحربية

الزمانآخرالعسكريةالدجالالمسيحقوةأماالعصوركلفيالدجالالمسيحرجال

وجهه.فليتفلافيمنكملميهفمن"غيب!النبييقولجوفاءرغوةالمسلماهامفهى

.")38(الكهفسورةبفواتحويقرأ

مسلم؟المشهدهذاالحاضرعصرنافيأحديتصورأنالممكنهنهل

الكريمالقرانب!توقد.خلقهجميععليهاتعالىاللهفطرالتىالفطرهوحدةمننابعةملكيةإنها=

عندهقضالاعدةوطرحتذهنهدائرةفعملت،للشمسلسجدولنقوماوجدتالتىالهدهدقصة

الطائريةوبفطرته"اللهدونمنللشمسيسجدونوقوههاوجدتهالا:تعالىقولهفىكماقال

نحوالنافذةوببصيرله!.أعمالهمالشيطانلهموزي!نلاالعملهذاوراءالذيهومنعلم

!يهتدونلافهمالسبيلعنفصدهم!نفعأيلصاحبهيحققلاالعملهذاأنعلمالمستقبل

علمقدالطائركانفإذا!..لثهيسجدواألال!فقال...القويمالطريقحددألضاوببصيرته

دجل.وبلاجدالبلاتفسرنوازعيعلمأنبالإنسانفأولىالإنساننوازع

لأ،الجبالبزؤوسيلحقواحتىالدجالالمسيحهنالناساليفرنروايةوفي()86/18مسلم)36(

.992حنا/الرؤياتفسير)37(

-(4/)537الحاكم(49387كنزأالطبراني)38(
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هنهل.ادمذريةالثهذرأهنذالبشريةفيظهرديكتاتورأكبروجهفييتفلبسيط

اليهودمعالزماناخريتعاملونالذينالرجالعصورفي.همكنلكنه؟الممكن

-لمجضالنبيصرحالذيالوجدالوجههوالدجالالمسيحوجهإن!والصليبيين

أنهاتدعي!هتبولةوأجساد!نخرةعظام؟لاولمإ!لعيهيبصقوابأنللمؤمنين

آلهة!

ينجوأساليبهذهكل!بالتفلمواجهه!الجبالفيهروب!الكهففواتح

بواسطتهتعالىاللهبهتعهدمخزونايضاوهناكالدجالالمسيحمنالمؤمنبها

لمج!النبييقول.خلاءفيضائعكهبءالدجالالمسيحمعالتيالخبزجبالتصبح

المس!يحخروجتسبقالتيالجدبسنواتفيالمؤمنيعيشبماعنسشلعندما

يجرىوالتحميدوالتسبيحوالتكبيرالمهليلالملاثكةبهلعمشبما)قالهباشرةالدجال

."193(الطعاممجرىعليهمذلك

فيجري!!بالتكبيرصوتهالمؤمنرفعبالرغيفالدجالالمسيحلوحإذاهكذا

عالمهعيتعارضوهذا؟كيفأحديقولربما!!الدمجرىجسدهفيالتكبير

نألإنسانيمكنوهلفنقحول؟والطعامالماءعنيستغنيأنلإنسانفهل!الأحياء

السلامعليهالحوتلصاحبهذاحدثلقد؟والهواءوالماءالطعامعنيستغني

تعالى:يقول

إلىبطنهفيللبثالمسبحينمنكانأنهفلولامليموهوالحوتفالتقمه!

.)45(!يبعثونيوم

!إاللةعالمانه

أمهعليهفضافتيومذاتطفلولدلقداللهبقوةتتمفيهالمؤمنوحماية

بلاللفائفعليهتضعأوالأبوابعليهتغلقأنإليهايوحيفلماللهإلىفتضرعت

دثهمخلوقالبحرلأن!!البحرفيتلقيه!!نعم!!البحرفيتلقيهبأدتالأمركان

تخريجه.سبقوالحديث(6824/القمح)بختلهوأحمد(23874كنز)خزيمةوابنالحاكم)93(

.ا!4-241الصافات(4.)
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عليهخفتف!ذاأرضعيهأنموصىأمالىوأوحينا..ةيطيعأنالالهوليسيسمع

.)؟4(،!إنحزنيولانخافيول!البمفيفألقبه

!!سبحانه!!اللهعالم

المسمحوألام)42(الوحشالحملفمهولهزمبال!كبرالحصونفحهلدكعالم

القيم:ابنيقولالجهاتجميعمنالمؤمنتعالىافهيحفظالدجال

النظر،هيأربعةأبوابهنهنهوينالآدماابنعلىيتسلطالشيطانان

عصرإلىالأربعهالأبوابهذهأخذنافإذا431(الناسهخالطه.الطعام،الكلام

المؤهن.بعدهف!احهمزلاجأمنهابابلكلجعللعالىالنهأننجدالدجالىالمسمح

يخرلنبي1يقوللنظو11ها

t(.،!".باللةوليستعنعينيهفليغمف!بناره1بتلىفمن..6

لسالا،1ولصلاة9عليهيقوللكالاأ1وأها

أنهلحسبوهولعألعهلرجل1ن1دده1فوفلمنأعنهلدجال1بالمسعحسمح.هن.لأ

،!ه،،فيتبعههؤهن

محكيئ:لفوللمطعا،11هاو

.،!6"(.لطعا،1هجرىعليهميجريلتحميلا1ولتصبيح1ولتكبير1ولمتهليل6001

لمخالطة:1وأها

لدجمال1لمسيح1هنلجباد1قممإلىيفرمنهثاكلأ1ص!ط!لمنبي1قالفلقد

لإماأ1ولمود.نجاةلهللد!11لمسمح1ل1ععز1أننفسهفىوجدلمنوذلك

فإلألإسلا،1علىيتبتأثألمدجار1لممسيح1لقىهنس!1للةرسولأمر:لقرطبي1

7.القصص11()

.الطيورراجع)42(

.والدواءالداء()43

.(4rAVq)ك!شانيالط!بر(5/4)37الحاكم(44)

.38771()ك!شعساثرابن4(331/)الحاكم24()74/أحمد(1/4)16داوودأبو)45(

التخريجءراجع)46(
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."،vلأعنهفليبتعديرهلموهنقليل11؟رف!فيلدجال1لمسيح1لبث

للقريبومعروفالساقينمنفرجفهوم!نحيتههنللبددهعلومالدجالوالمسيح

سيكونالطرقاتفيسائروهوركبهأنكماالجممعيقرأهكافرمكتوبعينيهبينلأن

ورويبضة.وسحرةقذرةحولهالسائرينجميعلأنظاهرأ

منصورالشيخيقولونسائهوكنوزهفتنهمنيتلوثلاحتىعنهفليبتعديرهفمن

بهيحيطممابهافتتنرآهإذاالناسبحضإنللأصولالجامعالتاجصاحبناصف

البخاريئميخحمادابننعيمويقولوالشعوذةالسحرواثردرالضلالاتالشبهاتمن

لهويخرجونالجنمنقبائلتتبعهشيطانهوبلإنسانالس!الدجالالمسيحإن

.ا)48(الأرضخزائن

كلهنوأتباعهالدجالالمسيحيجعلالجبالىرؤوسفوقالناسيكونوعندها

ويضطهد!المستضعفينبآلامالدجالالمسيحإعلاموسائلوتتسلىحطاماكوخ

عالمالأطفالعويلفيخترقاليهودأتباعغيرومناليهودغيرهنالذينالأطفالاليهود

.السماءعنانإلىالنضوبوالمادةالقاسيوالقلبالفانيالجسد

تعالى:يقولىآهنرحابفيالمستضعفونيكون!الدجالالمسيحعالموفي

إذاضلمنيضركملاأنفسكمعليكمامنواالذينأيهايا..!

.")94(..اهتديتم

رفيعجميلخاصتذوقالدجالىالمسيحاياملهايكونالكريمةالآيةفهذه

:!النبييقولثمالعظيمالعليالكهفصدق!إبديع

بهوحدئواعليهفاعملوا،وتعوهوتفقهوهوتفهموهلتعقلوههذااحدثكمإنما.).

.901غزأبوبتحقيق/المسيحنزولفيالتواتر)47(

.الباريفتحفيهذاعلىحجرابنيعترضولم)48(

.501المائدة()94

rye



.(".).الفعنأشدفتنتهفإنالآخرالآخروليحدثخلفكممن

الفيومانفشاع

وعلىللبشرالنةمنإمتحانأجاءتفلقد!زوالىهنلهابدلاالفتنةهذهإن

وفيالمستضعفونفرالجبالرؤوسوعلىدماءوسالترجالصمدالمعاركارض

وركبذكروابه)51(مانسوالأنهمنتيجةاستدرجواالذينركبالدجالالمسيحقطار

وانطبعتجادلواالذينوالخنازيرالقردةوركبوأتباعهمالوضعيةالمذاهبأصحاب

وسارتالعرباتأولفيوالنصارىاليهودوركبواقعهمعلىأهوائهمبصمات

بدلاكانالفتنةهذهإن.الآخرةفيوالنارالدنعافيالخزيإلىبالجميعالعربات

.زوالمنلها

:قال؟الأرضفيلبثهوما!اقهرسولياقلناأ

كأيامكم(أيامهوسائر.كجمعةويوم،كشهرويوم،كنسةيوم،يوهأأربعون

لهأقدرواألاقال؟يومصلاةفيهاتكفيناكالسنةالذياليومفذلكالثهرسولياقلنا

.")52(تدره

:النوويقال

الخمسالصلواتعلىفيهلاقتصرنااجتهادناإلىووكلناالحديثهذالولا

بعدهضىإذاأنهقدرهلهاقدرواوهعنى.الأياممنغيرهفيالمعروفةالأوقاتعند

بعدهمضىإذاثمالظهرفصلوايومكلالظهروبينبينهيكونهاقدرالفجرطلوع

.40()الطوالالأيامننهيالعصر)53(وهكذاحتىفصلواالعصروبينبينهايكونماقدر

التخريج.سبق)05(

الضب.جحرراجع10()

.()65/18مسلم5()2

./6518النووي/مسلمشرح)53(

مبرمجةساعةاختراعإلىالإنسانتوصلفلقد.العبادةيسهلبماالإنسانيالعقلعلىالثهيفيض)54(

طويلة.لألامالصلاةباوقا!
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وبعدالأيامسيطيلتعالىاللهاننعلمونحنالدجالالمسيحهجيءوقبلإذن

يأتيالأيامهذهفينصليكيفلثاوبينالكونيالانقلاببهذالمج!النبيأبلغناأن

وأطيلالشمسأحضأنأتريدونفيقولنخالةأذنيههلءيساويلايهوديعبد

يدعلىذلكأجرىتعالىاللهإناأهيراعليهمئصبوكالذينوجوهشاهت!اليوم

فيمسبقامعروفةالأحداثوهذهالجدأوقاتفيالمهزوزةالعقائدلتظهرالدجالالمسيح

منوجههفيبصقناوإنتاجهابتكارهمنإنهايقولىمنجاءفإذاالإسلاهيةالذهندائرة

.الأخرىوالأسبابالسببهذااجل

الطاقةعلىتعتمدالتيالمصانعتتوقفطويلةمدةالشمستغي!بوعندما

والنوويةالكهربائيةالطاتةعلىتعتمدالتيالمصانعتوقفتكماالعملعنالشمسعة

الدجالى.المسيحتسبقالتيوالجفافالجدبسنواتفي

المسيحسرعةهىفمايوماأربعينيمكثالدجالىالمسيحأنعلمناأنوبعد

سرعته:عني!النبييقولالأرضفيالدجال

فروةطيالأرضلهتطوى..و"()56(0)55(0الريحاستدبرته.كالغث."

.")7(00الكبش

سيدخلالدجالفالمسيحالذاكرةهخزونفىنبحمساتجعلناالسرعةهذهان

شتقلفكيفهناويقسوهناكيجاملوهووراءهوجيوشهذكرناالتيعداالمدنكل

وسألاينشتاينألبرتاليهوديجلستديمأ؟هناكإلىهنامنالدجالالمسيح

نفسه:

.(()008؟الضوءمنشعاعأامتطيتلوالعالميبدوانيمكنكيف..أ

بالنسبةلهاعرضأوليتضمنالتيالنسبيةنظريتهفيذلكعلىوأجاب

وعنف.بقوةالرياحتسوقهالغيمإسراعيسرع)55(أى

.(115/4)العرمذى(/18)66مسلم)56(

الضب.جرفيالحديثتخريجراجعه()7

.291برونوفسكي/الإنسانارتقاء)58(
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لإينشتاينبالنسبةالنظريةهذهوكانتالذريةالف!زياءعنالمدمرالعلميالتنبوءللعالم

البكرابنتهمصدراليهودتوجالنظريةوبهذه)95(للعالمكليتصورمن"جزءهي

)06(الرياحيهابلاالذياللصمسكنفىالصليبيةبعدهاوسكتتالصليبية

.)61(رفضلكنهأينشتاينعلىإسرائيلدولةرئيسمنصببعدفيمااليهودوعرض

تصولرهالذىالجزءمنأكبرالدجالالمسيحعندالتصورهنايكونفهل

ثم؟وأسرعأكبرأخرىبصورةالضوءالدجالالمسيحيركبهلأي؟أينشتاين

والذكاء621(بالقدرةوصفتهالكتابأهلمصادرإدن؟فيقبلالرئاسةعليهاليهوبيعرض

انتظرناهطالماالذي!حقاالمسيحهوهذاأويقولونإليهيذهبونسوفاليهودوإن

أخرىنظريهالغيببطنفي،)63(فهلعنهالمقدسكتابنايتكلمالذيهوهذا

كلهاخيوطهاالغيببطنفيالتيالمعاركأنثبتكماالماضينظريةتماثللفضوء

الماضي.يجرها

علىسترتكزالسرعةهذهفإنعلميةالدجالالمسيحسرعةكانتإذاعموما

كانتإذاأما.والجو)64(والبحرالبرفىفسادهيظهرحتىوهناكهناعسكريةقواعد

السابق.المصدر(95)

أنشتاينوقعهابرسالةروزفلتالأميبركيالرئيسإلىئعثالخطيرا!تشافبعد)06(

الظاهرةلهذهويمكن..أالاكتشافعنالنقابأزاحأنبعدفيهايقول،/128/9391بتاريخ

هائلة.قوةذاتلكونانبالتاكيدليسولكن.المحتمل.قنابلصناعةإلىتؤديأنأيضأ

الم!ناءلدمرأن.مامحناءفىانفجر!إذاممكنزوروعلىمحمولهالنوعهذامنواحدةفمنبله

انفجر!هذاوبعد92.صالإنسانارلماء(000بهالمح!طهالمثاطىبعضإلىبالإضافهبأكمله

محبة.المحهشعارتحتالعظمىالفوىوبرزتهيزوشيماونجازاكيعلىالقنابل

Y،236صهيكلحسنينمحمدللاصتاذللتاريخجديدةزيادة،02.صالإنسانارتقاء)61( rv.

الخروض!.راجع)62(

الخروخهراجع)63(

جماهيرياتصاللإقامةاستفلالهافكرةوطرحتالفضائيةالاتصالوصائلظهرتعصرناوفي)64(

على-السيطرةهوالنشاطهذاوراءالأسمىوالهدف.ترويبتأغراضأجلمنعالمينطاقعلى
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ا"لسمععلىجديدةتكونلنسرعتهفإنجنيرجلبصفته)الجن(سرعةهيسرعته

:السلامعليهوسليمانسباملكةقصةفيتعالىيقولالإسلامي

عليهوانيمقامكمنتقومأنقبلبهاتبكأنا.الجنهنعفريتj.قا.)

.!أمينلقوي

فيها.لليهوددخللاالدجالالمسيحعبقريةانالجميعيعلمأنويجب

وانتصارنفسهالدجالالمسيحالفقريعمودهالدجالالمسيحمعالزماناخرفقتال

تماليهوديفالجندي،فيهاليهوديللجنديدخللاالمعاركفيالدجالالمسيح

اتباع)سنيده(همالدجالالمسيحوراءوالذين.(خلةأفيإسكانهوتمنهائياكسره

.الحجارةتتكلمعندهاالأخيريومهاحتىالفتنةلجرهم

للمزيد.االمشططاتلأصحابالأرباحخلالهامنتتحققالتىالأسواقوعلىالأولحةالمصادر=

المعرفة.دار.طشيللر.ا.هربرت/بالعقولالمتلاعبونك!ابراجع
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البااةتتم!!ن!ا..ف!يةهمكة

هرمزهضيقوعبركرهانونزكخراسانهنالدجالالمسيحانطلقعندما

شطإلىأصبهانبيهودكرمانهنانطلقوعندماالفشلأصابهوالمدينةهكهلاحتلال

هحالتحاههعندالفشادالأرضفيعاثثمالأردننهرحتىشرهواصلالعراق

بدوائها.المسلمتعالىالثهزودالتيالفتنةوماربسإسرائيلالخلة

يقولالأردننهرعبورهابعد!إالشامإلىالدجالالمسيحجحافلوصلتلقد

ىلمج!:النبى

فيشتدفيحاصرهمفيأتيهمبالشامالدخانجبالإلىالمسلمونلمجر.."

.")1(شديدجهداويجهدهمحصارهم

مواجهةفعدم!!المسمقبلجبينعلىالماضيبصمةإن!!حاصرهم

الجدروراءثميحاصرونانهمهواههمعلىجاءومناليهود)2(أسلوبهوالخصم

المعركهتنتهيأوالخصملستسلمحتى!مربونالهواءفيظيرجدرومنشاهون

لهموجهإذارجالالحصارفيرجالأالدجالالمسيحيواجهالزمانوآخر.لصالحهم

يأإلىحمايتهفيويخرجواأسلحتهملجقواأنأجلمننداءاتالدوليالمجتمع

مكاتبهويجددونبناءهاليهودأقامالذيالدوليالمجتمعصفعواالعالمفيهنفى

لأن)3(الزمانأولبيروتكحصارليسالزماناخرالشامحصارإن.عمالهويعينودن

24(.لم)85أحمد)1(

.العربمعاليهودمعاركعنكتبهاراجع)2(

الدولىالمجعمعطالبعام؟8لبنانفيمعاركهماثربحرو!اللبناثحهللعاصمهال!هوحصاربعد)3(

ويضمنالعالمعلىشوأيعهمعمليةيضمنأنعلىالمحاصرةالفلح!طينيةالقواتبخروج

بعد=حدثوأيضأ،!عحكالحريةتمثالكمانخروجهموبعد.وزراريهمأهليهمسلامة
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7(

رجالالجبلهذاعلىيكونسوفالدخانجبليحاصرعندهاالدجالىالمسيح

الجبل:فوقبينهمحديثعن!النبييقولغايتهمنحوهدفهميعرفون

حتىالعدوهذاإلىأخرجوا؟والحصارالجهدهذامتىإليرجلقالى.."

أنبين؟الحسنيينبينإلاأنتمهلالفتحوإما-الشهادةإمابيننااللهيحكم

.")4(..عليهماللهيظهركمتستش!هدوا.أو

وتناقشالتجادلالبشريةاللحومكمياتتجتمعلمالقصيرالحديثهذاوبعد

لمالزماناخرالحصاررجاللأنهذايحدثلمبعضوجوهبعضهمويضرب

منجميعاجاؤواوكفىالإسلامجنودلكنهمالثقافةوطاعونالفكرطاعونيفرزهم

عنواحدةغايةأجلمنواحدهوقيادةواحدعلمتحتسورياوهنهكةوهنفارس

لمجز:النبييقولالتجمعهذا

ثانيةعلىالأردنبطنعيلىأمرهآخرمنيطلع(الدجالالمسيحي11"انه

")6(..الأردنببطنالآخرواليومبالتهيؤمنواحدوكل)3(أفيق

هذاولأجل!إسلاميةيعلنونهابلغربياأوشرقياويسارايمينألعرفونلارجال

بينإلاأنتمهل؟الجهدهذامتىإلىالحصارفيأخوهملهمقالعندفا

يقولىواحدإجماعهناككانعليهماللهيظهركمأوتستشهدواأنبين؟الحسنيين

يين:النبي

.!)7(..أنفسهممنالصدقانهااللهيعلمبيعةالقتالعلىفيتبايعون..9

ظروفحدودفيإعدادالقتاللهذاالإعداديتمالقتالعلىهبايعتهموبعد

النساءمنآلافستةهنكئرضحيتهاراحالعشرينالقرنمذابحأبشعمنتعدمذبحةالخروجب

الدوليالمجتمحتعهدوالذينوضاتيلاصبرامعسركاتفىالفلسطينيينوالشيوخ؟الأطفال

بحمايتهم.

(.35iال!برزنجيأالحاكم(

.الغور(عمالمن(

(.1rAVAكنززحذيفةعنعساكرابنرواه(

.(ء13البرزنجي)الحاكمرواه(
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رغيفمقابلبمبادئهمالمتاجرةلغةيعرفونلاالإرتزاقلغةيعرفونلالأنهمالحصار

انوبعد.توةهناستطاعوامالأعدائهميعدوابأنطالبهمقدتعالىا*أنيعرفونهم

وجوأ)8(وبحرابراالعالمعنوفصلوهموالتموينالامدادطرقعليهماليهودقطع

هذاهوفما!وقدموه!اعدوهولكنهمضثيللعدوهمإعدادهالمستطاعالقدرأصبح

ث!:النبييقولالإعداد

تلحقواأنتنظرونما:لبعضالمؤمنينبعضفيقولالليلعليهميجن..)

وصلوااخيهعلىبهفليعدطعامفضلعندهكانمن؟ربكممرضاةفيبأخوانكم

.()9(00عدوكمعلىأقبلواثمالصلاةوعجلواالفجرينفجرحتى

!إالثهيا

شديدأجهدأالدجالالمسيحفيهيجهدهمحصارداخلللمعركةالإعدادإن

كيفالايثارأرأيت!أخيهعلىبهفليعدطعامفضلعندهكانإهنبدايتهكان

لغيرأنهمكيفأرأيتالفجر"ينفجرحتى"صلواهوالثانيالإعدادكانثم؟يكون

معيتعاهلونكيفأرأيت"الصلاة"وعجلواالثالثالإعدادكانثم؟يركعونلاالثه

علىلهجوههمالصفرساعةتحديديحكمهالوقتلأن؟الواقعبلغةالتوقيتات

علىأقبلواثم9المراركاناستطاعتهمفيبماالإعدادوبعدالدجالىالمسيح

.!"عدوكم

التيالمعصرةتلكمثل!محصرةداخلواعوانهالدجالالمسيحوضعوالقد

الدجالالمسيحوضعواالكبرىالملحمةفيهرمجدونرجالهيبةفيهاضاعت

ا.لشهادةإماأوأسفلها(الفجرينفجرحتىصلواأأعلاهاكماشةفكيبينواعوانه

.(الفتحباما

وهزمالحيرةقصرفي.ثلثاالدجالالمسيحمنهمقتلأنبعدحوصرو!المسلمينأنيلاحظ)8(

وسيأتي.الحصارأهلوهمالشامفيالثلثسوىيتبقولم.البحرينبينمامصرفيثلثأ

حينه.فيذلك

.(31514/كنز)عاكرابنرواه)9(
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بنتياهللي!هيا!أورشاليمبنتياواهتفي!صهيونبنتياغنى!هيا

فيكلهاوالعناصر!الجبليحاصرفزعحمكم!إسرائيلخدامياوهللوا!أصبهان

أيديكم.

؟لكلا،1أتخافون:قلنا!1تلمولا:لناقيسل1!ذ

.لكلا،1هنخفتم1إذأهونكمما

يتلوىقدهيكوتحتدهعةكلفيسيفتك1ونظرببسمتكفأنت

!إلخائف1لعشب1

!دى11جدأسماءإلاأذكوولا!وبىآلال!فىألكلموأنا

؟1دىأجدسمفهنلخاففهل

فيالمعاركاخروتدور!عدوكمعلىاقبلواثم!الفجرينفجرحتىصلوا

ميراثقضيةبهاوأقصدالأخيريوههاحتىالأوليوههامنالدجلدثرهاقضيةأقدم

عباءةهنخرجتأجلهاهنالتيالقضيةتلكالسلامأميربهيأتيالذيإسرائيلبني

شعوبتجعلالتيوالسياسيةالاقتصاديةوالمذاهبالمسيحألوهيةعقيدةاليهود

العالمعلىوالقيودالأغلالىفرضتأجلهاوهن+دائمةحربحالةفيالعالم

بالقصير.ليسزهنأالإسلاهي

الثهعلمبيعةالقتالعلىتبايعواأنبعدبالأسبابالإسلامجنداخذوعندما

ولالليهودتقوملاالذيالنصرينصرهمأنالثهعلىحقأكانأنفسهممنالصدقأنها

لنصرهم.خلقهمنبارواحتعالىالثهيؤيدهاالمؤمنةالقلوبلأنبعدهقائمةلأذنابهم

.")01(منهبروحوأيدهمالإيمانقلوبهمفيكتبأولئكإ

:الإسلامجنداستعدأنبعديالنبييقول

(.s}22لمجادلةا.
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عنفيحسسرمريمابنفينزلكفنهأحدهملبصرلاظلمةتأخذهمثم.."

اللهعبدأنا:فيقولى؟أنتمنفيقولون)11(لامهعليهرجلأظهرهموبينأبصارهم

."أ12(عيسىوكلمته

.السلامعليهعيسىسيكلمالذيهوالمهديأنالإسلامبشاراتفيجاء

ياأميرهملهفيقولىالفجرصلاهعندالسلامعليهمريمابنعيسى.وينزل.أ

أميرهمفيتقدمبعضعلىبعضهمأمراءالأمةهذهفيقولصلتقدماللهروح

.0(131(0فيصلي

يقطعونوالنصاوى!!الحصارفيالمسلمينوسطالسلامعليهالمسيحنزل

يجلساللهلعنهالدخالوالمسيحإ()!الثهلعنهالدجالىالمسيحومعهماليهودمعالطرق

وجهإلىالنظرفيأفلاإليهيذهبونوالنصارىوالأبرصالأكمهيشفيالجبلأسفل

!المعبودإلههم

فيالتيالجموعإلىينظرالجبلقمةعلىالسلامعليهمريمابنوالمسيح

يقتل!شملهمويشتت!الدخالىمسيحهميقتلأنأجلمننزللأنهجيدأهويعرفهمالقاع1

بانتقولفكرةمجردالأرضعلىيكونأنيرفضالسلامعليهالمسيحلأنالدخالمسيحهم

!)14(..الثهعبدأإنيقالولدعندهاواحدمسيحإلايعرفلافهو!إلهالمسيح

وكلمتهاللةعبدأنا:قال؟أنتمنلهوقيلالحصارفيالجبلقمةعلىنزلوعندما

.1(")عيسى

الجبلأسفلفيالذيلأنمشروعقتالالدجالللمسيحالمسيحقتالف!نلهذا

امتلأتودماءضلالةالتجارةهذهعلىوترتببهاوتاجرالجبلىأعلىفيالذيصفةانتحل

.!مويقال.درعأي(11)

.253()التواترعح!لاروابنالطبرانيرواه(1)2

.(164صالتراتر)والحاكموالطبرانيضيبةأبيوابنأحمدرواهخلفهيصليوعيسى()13

.عمران(ال1)4

السابق.الحديثراجع)15(
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دلةكرسولىلأنهأيضأهشروعقتالالدجالىالمسيحلأتباعالمسيحوقتالالأرضبها

نزلوعندمايأتيعندمابإتباعهأتباعهوطالبأحمداسمهبعدهمنيأتيبرسولبشر

وهذاالآخر)16(واليومبالتهيؤهنونالذينكلجمعمعسكرفيأنهوجدالجبلعلى

جميعااللهورسل.الأخرواليومبالتهيؤمنونلاالجبلأسفلالذينجميعأنيعني

الحصارموقفمثلموقففيوبالذاتهؤلاءهثلهعالتعاملأسلوبيعلمون

يقولالسلامعليهمريمابنعيسىالمسيحقراركانكلههذاأجلمنوالعدوان

بروالنبي

نأيمنعكمه!االناسأيها:فيقولالسحرمنفيناديعيسىينزلثم.."

.01)17(0!!فينطلمون؟جنيرجلهذا:فيقولون؟الخبيثالكذابإلىتخرجوا

عنوسؤالهالقتالىمواصلةعبىالعزمعقدواعندمائزلالسلامعليهعيسى

عبدالسلامعليهالمسيحلأنعليهاتفقواهايعرفيكنلمأنهيؤكدخروجهمعدم

المسيحبأنقولهمسؤالهعلىالردكانلذاالصدورفيهاأوالأسراريعلملالثه

فيتتمثلرهيبةقوةلإنسانقوةتفوقبقوةيقاتلالقتالفيإنهأيجنيرجلالدجال

تحملالسماء)18(منلاههوهعهالسلامعليهعيسىنزلرهيبةولأنها!الرجلهذا

الإسلامجنوفىوهعهالسلامعليهعيسىينطلقالصلاةوبعدرهيبةقوةالأخرىهي

ثف!:الثبييقولالدجالالمسيحالى

نحوفيذهبحربتهأخذ(السلامعليهعيسى)أيصلاتهقضى.فإذا.)

."أ91(الدجالالمسيح

فياليهوديانإ!عجبأإ!يهتفنلاانهنإ!عجبا!أورشاليمبنتيافاهتفي

.البابنفسفيمرالحديث)16(

.(93881كنز)يعلىوأبووالحلامخزممهوابنأحمدروا.()17

(8I)اليضاءالمنارةعندع!ينزلالمسيحإنتقولأحاديثوتوجدالفصلهذافيالحديثراجع.

.(164التواتر)والحلاموالطبرانيشيبةأبيوابنأحمد()91
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مفارقعلىوالمسيحيلحظةأيفيللموتالمعرضالمحطمالرجليشبهالقاع

حياته.ضاعتمنسبيلفيحينئذيعرفوربماإ!يتهاوىمسيحهانيجدالطرق

!!ثمنالهايأخذولم

!!النهايةتبدأ..و

!لسلا،1عليكإإإيانبيإللة1ياهسيح

لأهر!1حقيقةبنفسككتشفت1لقد

حولناحشدأهنلمدنياهن11جعلولمكنهمأحسنهيبالمتيجادلمناهمفقد

ئم!1لجر1

وبالحسعق!بالعنفجملحنا1حماير1و

!إ1ههغوفي1قدوقعوإ1هيرليجعلوأناعبيدألمسيح

ع!ه:النبييقول!ال!جألالمسيحنحوالسلامعليهالمسيحوشقدم

بينحربته(Y)0فيضعالرصاصيذوبكماذابالدجالالمسيحرآهفإذا..)

.")21(..فيقتلهثندوتيه

!!لليهودتعداورشاليهمولمإتتل)22(إكرستالانني!إهاتقدالحملامأهير

وأصبحالدكتاتورهاتلقد!لكيحلوجدارأيخلفأورشاليمبنتياإبكي

العراقوشطهرهزمضيقوعبربكرهاننزلالذيفإن!القدركففيالآنهصيرك

النبييقولىالمسلميندماءأجرىالذيماتالشامنحوظلامهجحافلوتقدهت

.0،)23(.ثلثويبقىثلثاولهزمثلثاالمسلمينمنيقتل.وانه.):!

.السلامعليهعيسىأي)02(

.(164)التواتروالحلاموالطبرانيشيبةأبيوابنأحمد211(

.الصفاتراجع(22)

عسحر)19387(.ابن23()
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!!المسيحبحربةالدجالالمسيحمات

الاله.احدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذياللهنبيبيدماتددالإله

فيهيجديلايومفي!إخجلاالأتبغمعهوذاب!الرصاصيذوبكماذاب

جم!:النبييقولثمالتوبةأوالندمأوالخجل

يواريشيءيومئذفليسالدجالى(المسيحأصحاب)أيأصحابهوينهزم.."

.!)24(..كافرهذامؤمنيا:يقولالحجرحتىأحدامنهم

يامسلمياالشجرأوالحجرفيقولوالشجرالحجروراءاليهودييختبىء..ا

."أ25(..فاقتلهفتعالىخلفييهوديهذااللهعبد

!الكلابسباقوانتهى!اثتهىقدالدورإدن!الحجرعنأيديكملرفعوالا

فمنشيءكلانتهى؟)26(ذاهبونأنتمأينفإلىأمامكموليستخلفكمالقدسإن

حتىتطمئنوافلاالحجارةتعرفكمفالالت!المستقبلفيالعدلوجدبالفسادسارع

حسابهايأتيأحياناالسنينوجراثمشيءأصابكممالكذبوالمأنكمفلوالهواءإلى

!إعسيروقتلكنهقصيروقتفي

نهايةيرونولاوسطهأوالطريقأوليرونانهم!!يستعجلونالناسان

!!تجيءأنبعدإلاترىلاالطريقوئهايةالطريق

الكبرأرشيفاحترق!الطريقنهايةفيالأوواقجميعاحترثتلقد

والأتباعالعملاءصورالإسلاموجندعسىاللةنبيأقدامتحتوظهرتوالتجسس

،والغوغاء،والمهللين،والمؤيدين،والمنظرينوالمفكرينوالمساعدين

والأقدامالفجربعدبأقدامهموطؤها،والخظزير،والمردة،والذئاب،والكلاب

ولكنهالأنينكصوتصوتالتكسرمنفينبعثتحتهايتكسرالورقعلىتسيرعندها

.(164)التواتروالحاكموالطبرانيشيبةأبيوابنأحمد)24(

.(/18)45مسلم)25(

أعلم.والنة.ويبدو.القدسوراءالخريطةعلىواللهاللهبابعلىالدجالالمسيحيقتل)26(

البحر.اتجاهفيكانوأعوانهالدجالالمسيحفرارأن
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.)27(يروهأنقبلحتىالدجالبالمسيحامنواقدأصحابهلأنيفيدلاحالأيعلى

وهذا.الحربيةعجلاتهسحقتأنبعدالدماءمسيحالدجالالمسيحذهب

عنيبحثالطينفينقبمنكلومصيرللحياةأسلوباالمادةجعلهنكلمصيرهو

فييسيرواولمالضالينإناءمنشربواالذينوهصيرالهدايةهنهجوتركالأجدادعرق

وفسروهفيهوجادلوابالدينتاجرواالذلنومصيرالطريقتنيرالتيالحقمشاعلإتجاه

يأتيهم.حاكمكللمقايس!وفقاوفصلوهأهوائهمعلى

لمجخ:النبييقولالسلامعليهعيسىاللهنبيومعهم!!الجنودوييقى

ويحدثهموجوههمفيمسحاللهعصمهمقدقوماعيسىاللهنبييأتي.ثم."

.")28(00الجنةفيبدرجاتهم

أسرابتطيرسمائهاوفيالقدسفيرىبعيدمنوينظرإ!وجوههميمسح

قالأنيوماللهنبيوشذكرإليهاذاهبهأومكةهنجاءتقدتكونربماالحمام

حولهوينظرتمضوا")92(لاالأهمطريقوإلى،الكلابإلىالقدسلعطوا"لالأتباعه

الرجالوهؤلاءوالسلامالصلاةعليهأحمدأخيهعلىلصلونفيجدرجالأالمحدانفي

الأمينأتباعالمختارونالمؤهنونوهمأ03(الأيامقديمأتباعالعلاقديسيهم

جم!:النبىيقولبالبركةإيذاناالسماءوتمطر!الأسماءاختلفتوإن3(')الصادق

منالعصابةيأكلفيومئذبركتكورديثمركانبتيللأرضيقالثم..)

لقبلهفلاالمالإلىوليدعونوالتحاسدوالتباغضالشحناءولتذهب+.)")32(الرمانة

تمهيد.راجع)27(

.7504حديثماجةابن)28(

.الأصنامراجع)92(

.الطبورراجع03()

(3)iالمعالمهراجع

.7504حديثماجهابن)32(
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ذهبتأنبعدالخيرجاءالميتةكالأليافالطعاميصبحلم!الخيرجاء01)33(0أحد

الخيرجاء.الدجالللمسيحالناسلتمهدوالمجاعةالجفافإلىأدتالتيالأسباب

الجنه.فيبدرجالهمالفؤمنينعيسىءاللةنبييحدثالخيرومع

!إالبركةجاءت

نسبهإلىشيءكلليردطعامهنيديهبينمافىيفكربأنمطالبوالمسلم

تعالى:يقول

شقا.الأرضشققناثم.!باالماءصببناإناطعامهإلىالإنسانفلينظر.لأ

متاعاوأباوفاكهه،غلباوحطائق،ونخلابرزيتونا،وقصباوعنبا،حبافيهافأنبتنا

حتىالزرعويخرجالماءينزلالذيهنليعلموشفكرفلينظر!)34(ولأنعمامكملكم

خيط!فيرغيفايربطالدجالالمسيحتابغأوالدجالالمسيحوراءيومأيجريلا

لأتباعهوصفهاالتيإ!الكعبةعنالسلامعليهعيسىيحدثهمالخيرومع

لذهبثم)35(والسلامالصلاةعلحهأحمدأخيهقبلةستكونانهالهموقالالأوائل

هناكاخيهعلىويلميالمنورهالمدينةإلىيذهبثمالحراموبيتهامكةلزيارة

!ون:النبىيقولالسلام

وليأتشبضيتهمااومعتمرأأوحاجافجاجا(السلامعليهعيسى)أي"وليسلكن

.")36(..السلامعليهولأردنعليلسلمحتىقبري

!إهناإ!رخاءوعبادة

إنهمافقطيأكلواأنقضيتهم!حججالأرضعلىيزالفلا!هناكأها

.ومأجو!يأجوص!

.(33241/كنز)مسلم)33(

.-2432عبس)34(

المعالم.راجع)35(

.(14885كنز)الحاكم)36(
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ثك!النبييقولى

إنيعيسىياإليهاللهاوحىإذ(وعبادةرخاءفي)ايكذلكهم.وبينما."

إلىعباديفاحرزبقتالهملأحد)37(يدانلاليعبادأليأخرجتلد

.()38(00الطور

لمالدجالالمسيحانقائليقولفربمابالغةحكمةوراءهالحدثهذاإن

دروبمندربإلىتقودفلسفيةقضيةهذاهنويجعل!عيسىإلاعليهيسلط

ومأجوجيأبرجهعركهفىتمثلعمليأرداالمقولةهذهعلىالردفكانالمعتمةالألهة

أمامفالجميع!لجنودولالنبيقدرةلا!إإداراتهافيلأحدقدرةلاالمعركةفهذه

الطورإلىبالمؤهنينيذهبأدنهوالسلامعليهعيسىودور.تمامأعاجزالهمجهذا

لمجخ:النبييقولالتاليالنحوعلىالمعركةتسيرثمهذاغعرشيءولا

أولهمفيمر)93(ينسلونحدبكلمنوهمومأجوجيأجوجالله.ويبعث.9

هاءمرةبهذهكانلقدفيقولوناخرهمويمرذهامافيشربونطبريةبحيرةعلى

خيرلأحدهمالثوورأسيكونحتىوأصحابهالسلامعليهعيسىالثهنبيوشحصر

.")04(..اليوملأحدكمدينارهائةصن

المسلمينومأجوجيأجوجوحاصروقيادلهمالمسلمينالدجالالمسيححاصر

وجاعواالدجالالمسيححصارفىالمسلمونوجاع،اللامعليهعيسىومعهم

يأجوجمعركةكانتلهذا.ومأجوجيأجوجحصارفيالسلامعليهعيسىومعهم

البشرطبيعةغيرطبيعةلهالسلامعلمهعيسىإنيقولتصورلكلهحطمةوماجوج

.قدرةلااي37()

الدجالالمسيحمنالمسلمينفسطاطأنسابقأذكرناوقد.لهمحرزاليكونإليهضمهمأي)38(

.الخروجفيالحديثفليرإجع،الطوروهأجوجيأجوجمنالمسلمينوفسطاط

منهموقوماإلامرتفعا.ترىفلايسرعونأي،وشسلونالأرضمنالمرتفعالمكانالجدب)93(

.للإفسادولهبطونفيه

هسلم.4(0)
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:02/9الرؤياسفريقولالمعركةهذهوعن

كثيروعدفىهمللقتالويجمعهموهاجوجيأجوجالأهمل!يضلالشيطالنيطلق..أ

جانبكلهنويحاصرونالعريضةالأرضسهولعلىفمصعدونالبحركرملجدأ

.)41(،00المحبوبةوالمدينةالقديسيينمعسكر

عيسىاللهفنبي!!عمومأإ!الحصارفيالقديسيينقائدهومنالنصيقللم

عهودفيدشارمائةمنخيرعندهمالثورورأسوالمسلمينهومحاصرالسلامعليه

!الكونمعاركآخرفهي!نهايةمنالمعركةلهذهيكونأنبدلاوكانقديمة

فيمعركةآخرتنتهيفكيف!والدفاعالهجوماسمهشيئأالعالمينسىوبعدها

فمنوهأجوجيأجوجمواجهةعلىالقدرةالخلقهنلأحديوجدلاكانوإذا؟الكون

لمج!:النبييقول؟الأرضمعاركعلىالنهايةكلمةيضعالذياذن

تعالىاللهإلىواصحابهالسلامعليهعيسىاللةنبييدعع)أي.فيرغب."

نفسكموت)43(فرسى)42(فيصبحونرقابهمفيالنففعليهمالنةفيرسل

.)44("00واحدة

.الكونمعاركآخرانتهت

.بالدعاء

المسعكبرلن.وهذلالجبارلنداصملعالىاللهإلىالدعاء

!!وأخمرا

ي!:النبييقول

الدجالالمسيحالأعوراخرهمكذاباثلاثونيخرجحتىالساعةتقوم.ولا."

نهالعهمأنوهالواروس!اهمنجانهموهأجوجلأجوجفوصفواالكحابأهلعندالأمراخحلط)41(

السماءمنتنزلناراأنيقولهناالنصأنحينفي.الثهضبفورةمعصرةفيستك!ون

.؟!المعصرةأحداثفيوجودلهاليسنهايةوهي.ثلتهمهم

.ثرد)42(

موتى.أى)43(

مسلم.)44(
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بهآهنفمناللهأنهلزعمخرجمتىوإنهيحىأبيعينكأنهااليسرىالعمنممسوح

سلفبشيءيعاقبلموكذبهبهكفرومن.سلفعملهمنصالحينفعهلموصدقه

بيتإلىالناسيسوقوأنه.المقدسوبيتالحرمإلاكلهاالأرضعلىشظهروأنه

هريمابنعيسىفيهمفيصبحشديداأزلاويوزلونشديداحصرافيحصرونالمقدس

.01)45(0وجنودهاللهفيهزهه

وحتىأنفسكمفييتفاتمشأنكممنشيئأترواحتىذلكيكون.ولن."

يمونثممراتبهاعنالجبالتزولوحىذكراهذامننبيكمذكرهلبينكمتسألوا

.")46(الموتأي-القبض،القبضذلكأثرعلى

عليهفاعملوا،وتعوه،وتفقهوه،وتفهموه،لمعقلوههذاأحدثكمإنما.."

.")47(..الفتنأشدفتنتهفإنالاخرالإخروليحدثخلفكممنبهوحدثوا

.")48(000تعقلوالاأنخشيتحتىالدجالالمسيحعنحدثتكمإني.."

؟ذكراهذامننبعكمحدثهل

!؟عقلتمفهل.تعقلوالاأنيخشىكانانه

(.YAA)8كنز)والطبرانيجريروابنوالحاكمحيانوابنأحمد)45(

السابق.المصدر()46

التخريج.سبق)47(

.4(/1داوود)16أبو)48(
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!لأكا!

الأولين!اباءهميأتلمهاجاءهمأمالقولىيدبرواأفلم)

86المؤهنون
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قبمامب!8!يح

صحيح؟تفكيرمنهل

الذينهمومنالدجالالمسيحإلىتؤديالتيالخيوطهذاكتابنافيذكرناأنبعد

انتزعبولسأنذكرناأنوبعدالعنكبوتبيتفيوقعوالذينهعمومنطايمسكون

اليهودراضأشخدمةعندفقطيهوديةفيهاتكونبطريقةوأعدهااليهوديةمنسلخة

أصحابهمفالساده+سادتهمدماءفصيلةمندماؤهمتكونأنينبغيلاالجنودلأدن

المحسوببتقوقعهمالواسعةالمجتمعاتداخلعليهاحافظواالتيالنقيةالدهاء

قسطنطينبولسبعدجاءثم)1(اليهودومهناليهودومعسكراتاليهودحواريداخل

الدجاجةوهلالجديدةالعقيدةاحولالجدلاشتدعندماالمحسوبالوقتفيجاء

مسيحيةطوائفظهرتوعندها؟الدجاجةتسبقالتيهيالبيضةأمالبيضةتسبق

السلاحبقوةالجميعووحدقسطنطينظهرعندئذ.التوحيدخيوطعنتخ!أخرى

)2(معلومغيرعليهاختيرتالتيالأساسبأنالكثيسةتاريخكتابأقركتبض!

مرحلةجاءتحتىكيلأ)3(لليهودتكالالخدماتكانتالبابويالتاريخامتدادوعلى

الرقسياسةلفرضوأتباعهاأمريكا(العمادذاتعادأجبهةولدتالتيلوثر

)هعونة(ولا)منح(فلاوالتهديدبالتخويفتحبماوانتزاع!الشعوبعلىالبشرى

الداجل.التحجمهذاركماليهوديالدمبنقاءالقائلالمبدأرفضواالاجتماععلماء()1

البحث.هذافيوالأنحابعادراجع)2(

الحديث.هذافيالخزفمنإناءفيالمعالمراجع)3(
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هوالشعوبطريقكانإذاألا(الدولي)البنكعندوساطةولاللديون)جدولة(ولا

!إالدجالىالمسيحطريق

تفكيرأجلمنهنانقولهأننريدالذيفماإ!البحثامتدادعلىهذاقلنالقد

العماد،ذاتأعادجهةلأنقلةوهميستكبرونلاالذينالنصارىمنننتظرهصحيح

الظة.العلماءلهؤلإء:نقولالكثرةاسققطبت

ومناالكنيسةتتصورهاكماالاختطافعمليةالعقليهضمأنالعسيرهنإنه

عالغفيزالواماوأتباعها)الكعبة(الجديدةاورشاليمأنالعقليهضمأنالعسير

.04(المسيحبهبشرالذيالغيب

يوماقبلسيبعثون)ماتوا(الذيناليهودأنالعقليهضمانالعسيرومن

رايةفيرفعون،أتقياء،ظرفاءأنقياءيكونونقبورهممنيخرجونوعندها.القيامة

.5()الألفيملكهم

خلقدونهنالثهميزهمالذينالناسوسطالانالكعبةبأنتعترفواأنفينبغي

كلفيايمنتشرةصورهاإلىتنظرواأنفيكفيكمعناءبدونتروهاانويمكنالله

فصانظروا)6(للصلاةالأذانرفععندالتلفزةشاشاتعلىتشاهدوهاأنويمكنمكان

هنسجزةرأىإذاسعيدأيكونفالإنسانترونهاالأقلف!علىتؤمضوالمفإنإليها

الرؤياصفرذكوهاالتىالزراعبمقحاسالأطوالنفسهيإسماعيلبحجرالكعبة)4(.فاطوال

فكريالأستاذرسمهالذيالكروكيوالرسم(للباجياطةوفدكتابفيالكعبةأطوالراجع)

فيالحرامالمحةلبيتكروكيرسمهو.المستقبلهيكلإلىلتصورهحزقيالسفرتفسيرفي

.(386،104صحزقيالتفسيرراجع)إ()!مكة

آخرونوقال!يستيقظونالترابفىالراقدءتهنكثيرينأن.الكتابأهلمفسرواقالبهذا)5(

ليواصلواالأمواتيصثيقظحتىالبشريالنسلانتهىهل؟كيف!يؤمنونالاست!قاظوبعد

.!؟إالحقرايةبحملالحياةمشاق

.الآذانإذاعةعندالأجهزةإغلاقالنصارىيتعمد)6(
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الفقريعمودهاالتفسيراتهذهأصلأنتعترفواأنفيجب!!حياتهأثناءالمعجزات

يوجكحيثيوماخرلتلائميومأولبولسفصلهاالتيالمسيحألوهيةعقيدةهو

.(الدجالالمسيحأأو،الإلهالدجالأ

فرقتعريفهافيواختلفت)7(المتداولةالأناجيلفيهاتضاربتالعقيدةوهذه

يكونقراركلوبمقتضىبشأنها)9(متضاربهقراراتالمجامعوأصدرت)8(النصارى

يقرهاالتيالأرضعلىالوحيدةالعميدةلأنهاأحياءأمموتىكفاراالسابقالقرارأتباع

.(01)والقساوسةوالباباوا!والأهراءالحكام

.يشوعوتسميهابنأوقلدين.ستحبلينأنتوها.الملاكلهافقال،31/33لوقافيجاء71(

ابثيكونفكيفداوودابنأنهيقولالص،.أبيهداوودكرصيالربويعطيهعظيما.يكونهذا

نأمقابل.لهيسجدأنهنه!ضلببيسوعالتقىإبليسإن8وجاء؟الخالقثهوابنأللمخلوق

إلىويدعوه.ربهإبليسيخاطبفكيفتقولونكماربالمسيحكانفإذا"الدنيايملكه

الدنيا.يملكهبأنويوعدهعبادته

القدصوالروحللأبمساووهوالأقدسالثالوثمنالثانيالأقنومهوالمسيح:الأرثوذكسقال81(

.الصفاتكلفي

وهونماسونيةوالأخرىلاهوتيةأحدهماالاتحادبعدطبيعتينللمسيحإن:الكاثوليكوقال

يناديوكان.بشرالمسيحبانالقائلينمنكاناريوصأنوالمعروف.البروتستانتقولأيضا

نيقية.قراراتبعد.ولعن.طردكذلكولأنهبالتوحيد

بضرية.ناصوقيةوالأخرىلاهوتيةواحدةطبيعتانلهالمسيحأنم431الأولاقسسمجمعأقر)9(

نأوقال.المذكورالمجمعقالهماوألغىم553عامالثانيالقسطنطينيةمجمعجاءثم

لهالمسيحإنفقالم068عامالثالثالقسطنطينيةمجمعجاءثم.واحدةطبيعةلهالمسيح

طبيعةعنهذا.الواحدةالمشيئةأوالواحدةبالطبيعةقالمنوطردولعن.ومشيئتانطبيعتان

القدسالروحأن986الرابعالقصطنطينبةمجمعأقر.القدسالروحعنأما!إالمسيح

قراراتإلغاءوقرر987الخاهسالقسطن!ةمجمعجاءثممعاوالابنالأبهن

أبوللإمامالنصرايخةفيمحاضرات،الطهطاوىالأستاذ،النصرانية،شلبيرؤوفد.

.(زهرة

أنه-والمعروفالصلاهوكذلكلطائفهطائفهمنلخ!لفالصومعبادةفإنصسىماعلىعلاوة)01(
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أصوللهاوليساليهود()11()غيربهاآمنبولسسلخهاسلخةالنصرانيةولأن

فيجاءكماالفقريوعمودهاالمسيحدعوةإلىالعودةفينبغياليهود)12(كتبفي

البريطانية:المعارفدائرة

هنأسمىطبيعةلهأنولاالطبيعةفوقعنصرهنأنهقطعيسىياع.لم.أ

يوسفإلىالأبجهةهنمنسوبالمريمابنأالعاديبنسبهقانعأوكان.البشرطبيعة

(.00.040النجار)13(

المتداولالإنجيلفىالمعالمواضحالسلامعليهالمسيحدعوةإلىوالطريق

النص:يقول

رجوعيكونفهكذاالغربفيفيضيءالشرقمنيومضالبرقأن.فكما.أ

منيومضبرقيسبقهالزماناخرالمسيحرجوععلامةأنأي()15(00الإنسانابن

منهجعلىسيعودالزهاناخريعودعندماالمسيحأنأوالغربفيفيضيءالشرق

فقطعبادةواعتبارهومدحهذكرهفيهاوإنماالصومبفرضيقضيالأناجيلفينصيرجدلا

كما.لهاساسفلاونواقضهالصومكيف!ةأما3/160متى(عابسينتكونوافلاصمتمومتى)

بزمامالرهبانأمسكلهذانواقضهاأومواقيتهاأويومكلللصلواتمعينعددعننصيجودلا

.صيامأوصلاةمنيرونهبماالشعبيأمرونوهمللشعبيصلونفهمالعبادة

توينبي.قولوهوالبحثهذامنالأصنامراجع(1)1

الأميركية.المعارفدائرةقولوهوالبحثهذامنالاختراقراجح)12(

فىالثجارلوسفأماالسلامعل!هزكرداخالهاهومردمكفلالذىأنالإ!ممصالحرفى)13(

الحدثبعديتركهالمخطيبتهولأنها.المسيحولادةقبلمريمخطيبهوالمسيحيةمصادر

.(قصرالديارةكثيسةط،34صالمسيحسيرة)قصاصاوضررعليهايقعلاحتىالمعجز

(t\)24صالطهطاوي/والسلامالنصران،اهصشلبى/أحمدالأديانحضارة.

.27/24هتى()15
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!البرقهذافانتظرواالغربفيويضيءالشرقمنيومض

يتحدثالذيالرؤيابسفرعليناالشرقهنيأليالذيالبروهذانحددولكي

السفر:يقولالمستقبلعن

.،)16(0+الحيالنةختميحملالشرقمنقادمأآخرملاكارأيتثم..أ

وأتباع)17(تمييزهمإلىيشيرالحيالثهختم:التفسيرفيقالواالختمهذاعن

علىدلالةالجباهعلىهيزهمالثهإنالتفسيرفيعنهمقالواالذينهمالختمهذا

.ا(A)لثهملكأنهم

واحدووقفواحدوشكلواحدبلفظالثهكتابيرتلونالختمهذاوأصحاب

ستقدالذيالمنهجوهذا!!والغربالشرقوفيالأرضفراراتفيواحدةولغة

تعالى:الثهفيهيقولىالغيبعالمفيزالماانهالنصارى

.!)91(..نزلىوبالحقأنزلناهوبالحق..)

هو:المنهجهذاهدفوأن

.!)02(..المجرمونكرهولوالباطلويبطلالحقليحق..)

!!المستكبرينومذلالجبارينقاصماللةصدق

أنوبعد)21(المسيحيونشوههانبعدالاعتبارللمسيحردالكريمالقرآنإن

.2/7الرئيا(61)

.181حنالمالرؤيا(1)7

1(A)181حنا/الرؤدا.

.501الإسراء(91)

.8الأنفال(02)

منبالفداءحررناالمسيحإن)بولسلسانعلىذلكوجاءإ!ملعونانهالمسيحعنتالوا)21(

خشبة(علىعلقمنهلعونمكتوبلأنه.عناعوضأ(لعنةصاراإذ.االشريعةلعنة

.%413غلا
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بأخبارأخبارهوللحقتعيسىذكرلضاعالإسلامولولازنا)32(ابنبأنهالتلمودوصفه

حلقاتمنحلمةأنهعلىالسلامعليهعيسىإلىينظرالعظيمالإسلامفإن23()بوذا

المعجزةهيوهذهترابمنالسلامعليهادمالنةخلقلقد.الخمسالإعجاز

الثانيةالمعجزةوهيحواءفجاءتذكرهنالأنثىخلقثمالإنسانخلقفىالأولى

إلىلننظرثم؟السماويةالكتبجميعبهااعترفتالتيالبدايةهيهذهتكن(لم

هذاأليسولدأتنجبعجوزلزوجعجوززوجة!بعدفيماالنسلامتدادفيالإعجاز

هذاأليسإ)25(!ولدأتنجب!إعجوزلزوج!إعاقرزوجةثمثالثا)24(إعجازأ

جاءت!لذلك!الباقيةالحلقةهيهذه!إولداتلدأنثىإلايبقفلم؟رابعاإعجازا

.السلامعليهبعيسىمريم

التيالعصاتحولأن.واشدأعقدوهعجزاتبالمعجزاتمليءالثهكونإن

!الثعبانجنسمنليستالعصالأنعجيبئعبانإلىالسلامعليههوسىيدفي

هيطبيعتهابناقةفكيف،أعجبصخرةبطنهنالسلامعليهصالحناقةخروجوأن

.28صإسرائيلبنيشريعةالتلمود)22(

ابتعدبرذالهفقالىمحهيتكلمالشيطانوكان!إعذراءمنولدبوذاأن(بوذا)عباديقول)23(

وصعدإ!للحياةوعادقبرهشقودفنبوذاهاتوعندهاإ!المقدسبالماءبوذاوتعمدإ!عثي

أوللاوبوذا!إالقيامةيومالناسسيحاسبالذيوهرإ!الأرضإلىوصيعود!إالسماءالى

تجسدوانهالوحيدالابنهوبوذاوانإ!بالشفقةأتباعهبوذاوأوصى!إخالدلأنهنهايةولاله

والمخلصالبسيحاتباعهيسميهثمومنالبشرذنوبعنليكفرذبيحهنفسهوقدمالناصوتفي

أحمد/د.الأديانحضارة)المسيحيةوليسالبوذيةعننتكلمكنالقدإ(.)؟إوالأبن

(.I.8صشلبي

محجيبلشيءهذاان.ث!يخابعليوهذاعجوزوأنالألدويليياقالتة:نعالىقالالنص)24(

.72هود،..اثأمرمناتعجبينتالوا

الكبرهنبلفتوقدعاذراامرأتيوكانتكلامليبكونأنىربقال!:تعالىقالىالنص)25(

.9مريم(شيئاتكولمقبلمنخلقتكوقدهينعلىهو.ربكقالكذلكتال.عتيا
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فدىالديالذبحثم!الأمواتطبيعةهيطبيعتهاصخرةهنتخرجالأحياءطبيعة

الثهملكإنه؟هونسلأيوهنكانقطيعأيوفيجاءمكانأيمنالذبحبهالنة

:السلامعليهعيسىمهمةنفسوهيدتهعبيدأنناالحياةهذهفيومهمتناتعالى

.()26"..افهعبدافىفال..)

الكتابأهلعقولعلىيطرحهاانالمسلمالباحثحقمنبدايةهذهكانت

ثفسهعلىكتبشأنهجلعوبالتوبةالثهليكرمهمالمستقيمالصراطيتبعونلعلهم

ودعرفونهالكتابأهلكتبفيذكرهجاءالذيالأميالنبيوشبعيتقيهللذيالرحمة

أبناءهم!يعرفونكما

!إالدجالالمسيحيأتيوعندها

فيجد،)27(الموتىأحىوإني.والأبرصالأكمهابرىءأناربكماناأيمول

وهم!(!)المسيحأهامأنفسهميجدونلها)أعدوا(التيالمهمةأمامأنهمالنصارى

ويحمصوالأبرصالأكمهيبرىءهسيحأمامحقاهم؟إ(!.أالمسيحأنهيعرفونلا

فهل!!لهجنودأيكونواأنللنصارىوأرادوا!!اليهوديرلدهالذيولكنهالموتى

دجاللأكبرقفازاكانتوانها؟التاريخفيأكذوبةأكبرهيالمسيحألوهعةالانعرفنا

!!كلهالإ!سافيالتاريخفي

كيفأالمسيحأمامليسواأنهمالمسيحأهاموهمالنصارىيعرفكيف

؟بالخاء()المسيخليصيرحروفهعلى()النقطةلوضحالذيالمسيحيحددون

قديماالغربانبمعنى!اعتقادىمجالأىفيتصحلاوالسعولالسرقةإن

:ا)38(هرنشويقولكماالإسلامحسابعلىنهضتهنهض

أقدامغمعندجلوسهمفإذاالمسلمينلاقتالديارهممنالصليبيون.خرج.أ

.03مريم)26(

الافتن.27(راجع)

.لندنجامعةالتاريخعلمأستاذهو)28(

ror



المسلمينرأواعندهاالهمجأشباهبهتلقد.والمعرفةالعلمافانينعنهميأخذون

.()92(00معهالمقارنةتصحلارجحاناحضارتهمترجحدنيويةحضارةعلى

عن.الكتبالافطبعلوالزهانآخرأماإ!السرقةعلىالغربنهضلقد

شيئاأ03(ذلكيجديفلنالإسلاممصادرمنيسرقهاأنبعدالدجالالمسيحأوصاف

نأيعتقدفمنالأولىالدرجةمنإيمانيحكمالدجالالمسيحقبضةفيالحكملأن

ظهوروادعاءوالكراساتالقصاصاتمنجدوىفلاخالقأيكونانيمكنالمخلوق

+العذراء)31(

حكمةشاءتلقد.الزمانأوللهاالإعدادهنبدلامقاييسالزمانلاخرإن

فجمعالصحيحنسبهإلىإنسانكلويردالحقيحقأنقبلالكونينهدملااناللة

هعجزاتومعهأولاالدجالالمسيحفجاءواحدزهنفى(والمسيح1(المسيحأبين

مصافإلىبعيسىللارتفاعالأسباب)إحدى(كانتالتيالسلامجمليهمريمابن

)المسيحرجالهمذلكبعدليصبحواالمسيحإلىالمسيحعبادفهرولىالالهة

!!بحقالدجالى(

تعالىاللهلأنهعجزاتبدونولكن(الأصيل)المسيحهريمابنيجيءثم

اخريأتىلنالسلامعليهوالمسيحمنهجهمصدقتؤكدبمعجزاتورسلهانبياءهيؤيد

تأديةأنناءللموتىاحياءهلأدطمعجزةليسالدجالللمسيحوقتله)32(بمنهجالزهان

/هرتشو.التاريخغلم)92(

المعارفسرقتعندهاالمسلمينأكتافعلىقامتالفرسحضارةأنتاريخيأالمعروف).3(

الأندل!س.طريقعنونقل!الإسلاهية

لويودونالحبشةنصارىكانوكمإ()!مصركنائسفيإلاظهرلاالعذراءأنوالعجيب)31(

النصارلىشمليجمعالذيالفاتيكانعلىمثلأتظهرأو.عندهمالجفافايامفيظهرت

فتحرقهاالخارجفيالكنائسعلىالسماءمنتنزلالصواعقأنوالأعجب.أزرهمنفتشد

.(01/7/84الأهرام)العتيقةيوركلكنيسةحدثكما!رمادأوتتركها

جم!.النبيبهاجاءالتيالإسلامشريعةعلىيأتيبل)32(
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!المعجزةهورسالته

وراءالذينالنصارىيقاتلهمعجزاتبلاالسلامعليههريمابنيجيءوعندما

اخروقاتلوهالزماناولشوهوهقدبهذافيكونونالمعجزاتصاحبالدجالالمسيح

.الزمان

ولصغرالمرتدهالجماهيرتصغرالزمانواخرالألوهحةقضاياتصفيةحكمةانها

أعينفييصغرون،الدجال)المسيح(مريمبنأالمسيح(يقتلعندهاالمسبحعباد

أحلاممعهوذاتجطذابقدالمعبودإلههم!!قتلقد!!ماتقدالإلهإن،انفسهم

كثير:ابنيمول33()الندمفيهيجديلاوقتفيولكنيندمونقدالتاريخ

فيهاختلفواالذين)34(الكتاباهلبهويؤهنالأرضإلىسينزلعيسىانأ

ريبةولدإنهوهوعظيمأدولافيهقالومنكالنصارىإلهيةمدعيفمنهتباينأاختلافا

يدعيهفيمانفسهكذبالفريقينمنكلتحققالقيامهيومقبلنزلفإذااليهودوهم

.،)35(الافتراءهن

!!الخلاصةإنها

نقرأونحنأوهامتهدموعليهاحقوقتردعليهابأحداثيأتيالزهانوآخر

انناإلاالذببطنفيزالماحدوثهاانمنالرغموعلىاليومالزهاناخرأحداث

بالعدلوالحكمهكانول!زمانيحدهلاالإلهيالعدللأنأيضاعليهاالحكمنقرأ

نإ.عنهينحرفونالناسولكنوالمستقبلوالحاضرالماضيأحداثعلىأصيل

!!يتوبالحاضرفلعلالمستقبلقضاياويقراالماضيقضاياقرأالحاضر

إذاثلاث):!النيييقول.توبتهأوالإنسانندميجديلاظهرتإذاعلاماته!ناكلأن)33(

الث!مسطلوع.حيزاإيمانهافيكسبتأوقبلمنآمنتتكنلم.إيماثهانفساي!نفعلاخرجن

.الترمذيرواه"الأرضدابة.الدجالالمسيح.مغربهامن

.ندممعهيجديلاوقتفيالحقيقيالمسيحهوأنهو!أكدونيرونهأي341(

.طكثيرابن،والملاحمالفتن)35(

roo



!!للنصارىأخيرةوكلمة

يبحثونمنهموالعديدكاملةالحقيقةيعرفونالكتابأهلعلماءمنالعديدإن

تجممعأنعاتقهاعلىاخذتالعلماءمنمجموعةيبحثونالذيقومنالحقيقةعن

هذاخبرأمريكاصوتأذاعتولقد.أدلتههنهمكلليراجعسنواتثلاثكل

ألوانبثلاثةإنجيلطباعةعلىبينهافيمااتفقتالمجموعةهذهإنوقالتالاجتماع

الأقوالبهتكتبالورديواللون.فعلاالمسيحقالهمايكتبوبهالأخضراللون

المسيحيقلهالمالتيالأقوالبهتكتبالأسودواللونالمسيحإلىنسبتهاالمشكوك

العقائدبعضستخالفالأهميةغايةفيحقائقإلىتوصلواالعلماءان:الراديووقال

واحدةكلمةولاتكلمأنهيثبتلمالمسيحإن:وقالى.الكناثسبعضعليهاالتي

الأسوداللونأنالراديووذكر.اليهودوضعمنكانإل!يهن!سبماوكلالصليبعلى

ميلادية.ا099عامطباعتهستنتهيالإنجيلوهذاالغالباللونهوالإنج!يلفي

الكتابأهلعلماءيا

المسلمينأعمالإلىندعوكمولارسولهوسنةاللهكتابإلىندعوكمنحن

لاالمنهجإنمايخطئونقدالمسلمينمنفالكثير.الإسلامعلىبهاتحكمونالتي

ولاوالتنقيبالبحثإلايعرفونلاوالعلماءخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيه

الماديالفكرعالممنالنجاةهيالإسلامتعاليمإنالعاهةبأفعالكثيرأيهتمون

قوائمه.الجفافوحطمالايدزمرضتوجهالذي

عجلحولالماضيالتفوافيالذينأوهامتفيدلايومالحجارةتتكلمأنفقبل

كانواالذلنلرىأنمبلالدجالالمسعححمارحولالمس!مبلفىوللعفونذهبمن

قبل.رمادكومهوصارتاحترقتقدالفواتيرأنالحسابعلىاليهودعنديعملون

الذينوقتالوالحقدالحسدعنبعيدأالنفسهعوقفةلكمتكونأنيجباليومهذا

هآمنوا

وأنتمعوجاتبفونهااهنمنالثهسبيلعنتصدونلمالكتابأهلياقل)
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.!)36(تعملونعمابنافلاقهوهاشهداء

كونواللناسيقولثموالبوةوالخكمالك!تاباقهيؤتيهأنلبشركانها)

.!)37(النهدونمنليعبادأ

منالاخرةفيوهوهنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغومن)

العظيم.اللهصدق!)38(الخاسرين

عليهيمهرابنعيسىأو!اف

وملابسه:،الشعروصفة،البشرةلون.

يين:النبيلقول

")93(والبياضالحمرهإلىهربوعارجلأفاعرفوهرأيتموهفإذانازلى.وأنه.9

رفعهوإذاقطررأسهطأطأوإذا..".)04(".بلليصبهلموإنيقطرراسه.كأن."

عليه.."44("ة..همصران)3(ثوبانعليه.."01)42(كاللؤلؤ)41(0جمانهنهخدر

.")47(..الشعرسبط..1")46(..)45(برنس

.الأرضفيومكثهالنزولىعندوحالتهالنزولوقت

.99عمرانآل)36(

.97عمرانال)37(

.85عمرانآل)38(

.(41لمكنز24333(أبوداوود))87/أحمد)93(

.(نحز)أبوداوود(42/)87أحمد(04)

النظافه.عنكناله)41(

.(41لم928كنز)والترمذيومسلماحمد421(

خفيفة.صفرةفيهماأي)43(

.24()87/أحمد()كنزعساكرابن4()4

.ظنسوة)45(

.(كنز)عساكرابن()16

عساكر.ابن.)47(
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ىلمج!:النبييقول

تقتلحربةبيده..""..48()الفجرصلاةعندمريمابنعيسى.وشزلى.9

فينزل.."")05(00ملكينأجنحةعلىكفيه.واضعأ."!..)94(الدجالالمسيح

إلاكلهاالمللزمانهفياللةيهلك.."")51(00دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعند

فيويتزوج..1(")3...سنةأربعينالأرضفيفعمكث.."")52(الإسلام

رفعحتى(الباقلاء)6عسمىطعام.كان.".".له)55(.ويولد.".".ألأرض)54(

وأحاجافجاجا.وليسفكن.""..رفح)58(حتىالنار)57(غيرتهشيئالأكليكنولم

يكسر.."")95(عليهولأردنعلييسلمحتىقبريوليأتين.بنيتهماأومعتمرا

"..)61(المسلمونعل!يهفيصلييتوفى.ثها.".".الخنزيرأ.6(ويقتلالصليب

.")62(00رابعاقبرهفيكونوصاحبيهجميههاللهرسولمعمريمابنعيسىيدفن..9

.(164التواتر)والحاكموالطبرانياحمد)48(

.(كنز)عساكرابن)94(

.(164التواتر)والحاكموالطبرانيأحمد5(0)

بمعسكرروايةوفيبالأردنروايةوفي.المقدسبيتفيسيكوننزولهروايةفي)51(

.الدجالالمسبحمعاركفيهاتدورواحدةرقعةهيكلهاالأماكنوهذه.المسلمين

.أبودأوود(25)

.أبوداوو()53

.(24التواتره)(6/357الباريفتح)حمادبننعيمه()4

.(24.التواتر)الجوزيلابنالوفاكتاب)55(

.الفول)56(

.النارعلىطبخأقا)57(

(8O)258التواتر(كنز)الديلمي.

(0q)(4885كنزا)الحاكم.

(.rAAهكنزه)شيبةأبيابن06()

.(ولدفنونه)جريروابنأحمدوزادداودأبو)61(

.(14التواترا)سلامبناللهع!بدعنالتاريخفيالبخاري)62(
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يين:النبىودقول

هوتبيعجلفإنمريمابنعيسىألقىأنعمرليطالإنلأرجوإنى.."

.(1)63(00السلاممنيفليقرئهمنكملقيهفمن

.(AA/)24أحمد)63(
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لطتظ!يما!بدادابئ

نصتالسننكتبانمنالرغمفعلى!هناالمهديمجىءنناقشأنينبغي

بمسائليتعلقهاكلالكتبهذهمنيقبلونمنهناكأنهإلاالزهانآخرمجيئهعلى

فيه!يشككونأوفيرفضونهبالمهدييتعلقهاأها.والمنيالبول

ألم؟ذلكوكيففنقولىضعيفةفيهوردتاليالأحاديثانقائليقولقد

تيميةابنبصيرةعنهذاغابوكيف؟الضعفهذاحنبلبنأحمدالإماميتبين

بأنقطعالذيوالشوكانيالشافعيالإمامعنهذاغابوكيف؟القيمابنوتلميذه

العلميدعونالذينهنالكثيرالدجلعالمفيإن)1(كيف؟متواترةالمهدياحاديث

أقولى:ولهم!الهواءمنحتىخاليأتراثنايجعلواأنيريدون!بالورعويتاجرون

الثه!يرحمكمكفى!الأصولبهزيمةاحتفال!كفى

فاتبعهمو)فلون"سايهر""غولدأهثالهنهناكرجالالمهديفكرةرفضلقد

ث!:النبيقالىوفيهم!هناكمنياتيطعامكليأكلونأنهممنطلقمن!هنارجال

هنيستحيونولاالعلميتبعونلادومزمانأدركلولازمانيدركنيلا)اللهم

حقالمهدي)نقالالقيموابن.الحمنةمنهاجفيالزمانآخرالمهديبمجيءأفرتيميةابن)1(

نأتفسيرهفيقالكثيروابن23صوالضعيفالصحيحالحديثفيالمناركتابهفيوذلك

نظمفيوالشوكانيالشافعيالإمامقالوبهذا3(،لم)103عشرالثانىالإمامهوالمهدي

المتواتر.الحديثمنالمتناثر
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.2()"العربألسنةوألسنتهمالأعاجمقلوبقلوبهمالحليم

علىأخذتالذيالدجلقناعأمزقوأناأقولهاأنبدلاكلمةهذهكانت

وأإخفاؤهاتمطالماالتيالداهغةالحقائقبإظهارأمزقهأنالبحثهذافيعاتقي

رخيص.تافههكسببهإتجاهفيئبهاالالتواء

ألوانبجميعالملونة!الرديئةالقضاياأصحابوجودلينهيسياتيالمهديإن

رذيلةاليحميمعسكرعلىالعدلفرضعلىالمقدرةفقدواقدهؤلأءلأن!الضعف

يأتيحتى!للخمولدعوةهيالمهديفكرةإن:قائليقولوقدالنوويةبالرؤوس

بجلبابجاؤواالذينأنفسهمهمبهذايقولونالذينإن:فنقول!ويقودالمهدي

؟الخمولعرفناكيفوإلا.هناوفرضوههناكتفصيلهتمالذيالخمول

حق!المهدىان

الطريقنفسههوالحلقةهذهإلىوالطريقالمفقودةبالحلقةسيإتيوالمهدي

العريضةخطوطهافيالمعسكرهذاوقاعدةفيهنفاقلاالذيالإيمانمعسكرإلى

وإليهالسلطاتجميعمصدروهوالأعلىالحاكمهووتعالىسبحانهاللةانهي

ومقوماتهاالحياةوواهبوالتكوينالخلقمصدرتعالىلأنهالقراراتجميعتنتهى

والنهي!الأهرلهكذلكوالإبداعالخلقسبحانهلهأنفكما

الحلالبمفهوميعيشودنرجال!المهديرجالسيأتيالقاعدةهدهوفوق

هنلهماللةسيسخرعنهيعجزونوما.التقدمنحوبالأسبابولأخذونوالحرام

الواحد.لثهعليهاومافيهاوماالأرضلأن!إيشعرلاأويشعروهولهميحمله

حق!المهديإن

ابناءناونقرئهالقرآننقرادمناوماقائما!الأعداءتسخيردامما:قائليقولقد

؟المهديوجودضرورةفما،أبناءهميقرئونهوأبناؤنا

بمثله.وأحمد1/514الحاكمرواه)2(
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الشرأماموضعأنتعالىالثهعدلوهنشرمخبوالدجالالمسيحإن:نقول

ربكم)أناولقوليأتيحتىثقمافةلهستمه!المخبرءفالشرمخبرءأ.خيراالمخبوء

المدججالباطلمواجهةفيليعلنالقويالحقوقف!هذاقالىفإذااالأعلى

.بالسلاح

.)3(!.السمواتفيشركلهمأم.الأرضمنخبقواهاذاأروفي)

الوهيةعليهاتستقرالتىالظلمقواعدإرساءعلىجاهدأالمخبوءسيعملوالشر

وطحنتها،الظلمطحنهاأقوامعلىإلايدعيهالاالألوهيةيدعيومن.العبيد

هيالتيوأجهزتهالباطلمؤسساتكلتصفيةعلىسيعملالمخبروالخير،الأهواء

الأرضتملأوبذلكأجهزتهويبسطاعلامهليضع،والجورالظلموأجهزةهؤسسات

.وجوراظلماملئتبعدماوعدلأقسطا

حق!المهديإن

بهاارضعلىستكونالأخيرالكونيالانقلابقبلالثهإلىالدعوةلأن

نفساينفعفلاالتوبةبابإغلاقيعنيالدجالالمسيحوضوج!الدجالالمسيح

والثه،التوبةبابيغلقانقبلبعبيدهأدرىوالثه!قبلمنامنتتكنلمإنإيمانها

إنه.وتجبراوكفراظلمايدعىمنبهاأرضفي،إليهويدعوهميرشدهمبمنأدرى

!ههديمنلهبدلاالتوبةبابإغلاققبلللدعوةالتصدرإن!اللهيعبدمندونإله

لعالى:قولهولنتدبر

الذينينفعلاالفتحيومقل؟صادقينكنتمإنالضحهذامتىويقولون)

.)4(!منتظرونإنهموانتظرعنهمفاعرض،ينظرونهمولاإيمانهمكفروا

وطالب!إيمانهمكفرواالذينينفعلافيه!فتحيومعنتحدثتالأياتفهذه

الاياتذكرتهكذا!هنتظرونالكفراهلبانوأخبرهينتظربانرسولهتعالى

.304(فاطر)

(f)82/03السجدة.

rir



فيكانبانهيقوللاالعاقلإن؟هذاالفتحيومهوفما!العلاقاتالكريمة

ينفعهملم،بعدهمنالإسلامفيدخلواالذينلكانبهذاقالىلولأنه،الماضي

!الإسلاممنهميقبللموبالتاليالإبمان

فتحالفتحهذامنالمرادأنزعم)من:الفتحلأيةتفسيرهفيكثيرابنوقالى

القضاءهوالذيالفتحالمرادوإنما..فأفح!شوأخطأالنجعةأبعدفقدهكة

العلاماتفينبحثأنبدل!اليومهذاولتحديد؟الفتحيوميكونفمتى.(والفصل

ربكأياتبعضيأتييوم!:تعالىفيهاقالىالتيوهي،التوبةأبوابفيهاتنلقالتى

.ا)5(خيرأايمانهافيكسبتأوقبلمنأهنتتكنلمانلىممانهانفساينفحلا

لمايمانهانفساينفعل!خرجنإذا"ثلاث!النبيعنهاقالالآياتوهذه

المسيح،مغربهاهنالشمسطلوع.خيرأإيمانهافيكسبتأوقبلهنآمنتتكن

.)6("الأرضدابة،الدجالى

للمسلمينانتبينأحاديثتردفلمالدابةوخروجالشمسطلوععنأما

!الدجالالمسيحعلامةفيسيكرنانوالفتحالمعاركانما.عندهماعالميةمعارك

المدينة)فتح(قدالمهديسيكون،الألوهيةوادعائهالدجالالمسيحخروجوقبل

يكونأنوششبعدون!يستكبرونكانواالذينشوكةكسرأنبعداروماالعظمى

إيمانهانفسأينفعفلا!الدجالالمسيحيخرجالفتحهذاوبعد!فتحيومللمسلمين

قبل.منآمنتتكنلم

!هنتظرونهؤلاءلأن،عنهميعرضوأنينتظربأنرسولهأهرتعالىالثهإن

هنالصليبيالبيتولدمر،المنتظرالمهديبقيادةالفتحوشم،اثهأمريأتيوعندما

الدجالالمسيحلأن،إيمانأيالشركأهلينفعلا.)7(قبلمنبيناكماأساسه

إيمانهفيكسبالذيالاهنهينجولا،كبيرتأثيروعقولهمقلوبهمعلىلهسيكون

.851نعاملأا()0

.الترمذيرواه)6(

.الطيور)7(في
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ا.خير

!الكتابأهلعندبصماتالتفسيرولهذا

سورةفيذكر"؟الفتحهذاهتىويقولون):تعالىقولهفيالفتحيومان

فتحيومفهواليومهذاأما!سجدةبه!فتحيوم،الرؤياسفرفيويوجد!السجدة

فيهاقالالتيكلهالمقدسالكتابفيالوحيدةالسجدةفهيالسجدةواماروما

دثهبل.ليتسجدالا:المدينةدخولهعندلهيسجدأنأرادللذيالمنتصرالفاتح

.)8(اسجد"

حق!المهدكطان

فييفرطلمسبحانهوهو!الغيببطنفيزالتمابعصورأعلمتعالىواثه

مثلبحروفافشحتالتيالسوربعضالكريمالقرآنفينمرافنحنشيءمنكتابه

عبربيقينالحروفهذهمعنىالعلماءفهمفهل!ق.الى.يس.حمص..ن)

هذههعنىالمسلمونيعرفولاالدنياتنتهيوهل.لا:الإجابة؟العصور

الذيفمن!بيان!عليناإنثم):تعالىلقولهمصداقا،لا:الإجابة؟الحروف

المنتظر.المهديانه:الإجمابة؟بيانهااللةضمنالتيالحروفهذهمعنىيبين

مذاهبالناسعلىفيق!رحالحادذكاءهالدجالىالمسيحيستعملعصرهففي

الناستذهلعلومبإيجادالمهديفيقوم،حبائلهفيتلقيهموسياسيةاتتصادية

.)9(الكتابأهلهصادرقالتهكذا.لهمهنافعفيهالأنوتسرهم

يكونفربما.الأسرارمنسرالحروففواتحفييكونأننستبعدلاونحن

ما،تركيبة،حروفهجموعةعنينتجوربما.كلهاالحياةسرواحدحرففي

يوجدمامكانعنالحروفمنمجموعةترشعداو!ماهعركةفي،هاغرضاتؤدي

هذااسعبعدلاإنىدل!ولمد!والنصارىالمهودالمهدىبهلحاجىماك!اببه

رهوزيفكإ!الدجالالمسيحقبليأتيإ!نبياينتظروناليهودلأنوذلك

روما.فتحالبحثهذامنالطيورراجع)8(

.984//26ساعةاخرداكسونجين)9(

rot o



.(01)الكتاب

خارقةقوىإلىتحتاجرهوزبهتوجدلاالمقدسالكتابانيعرفونالعقلاءوجميع

أنتمولانحنلا:نقول!التوراةفيالرموزهذهبوجودأحدادعىوإذا!بفكهاتقوم

المسيح(السلامأأميرقبلالرموزليفكاليهودينتظرهالذيالنبيلأن!بهذاتسلمون

بحسابأحمدلإسممساوالاسموهذاإيلياءيدعىعندهمالنبيهدا.الطجال

.(51الإسلامنبيهووأحمدالحمل

وقبل.يف!أحمدعلىأنزلالذيالكتابرموزهيالرموزتكونهذافمن

نفسيحملالذيالأرضعلىيكسونسوفالدجالى()المسيحالسلامامير

بها.العلماءيقطعلمالتيالرهوزفيفكالمنتظرا)المهدي،يكيماسمه

!النصارىكتبفيالفتحيومسجدةكحقيقة!اليهودكتبفيحقيقةانها

لأن!خرافةالمهديبأنالقائلةلدعواهميروجونالذينأمامنظهرهاأناردنا

الثه.علىوحسابهمجلودهمتحتأوقلويهمفيينامأنينبغييقولونبماإيمانهم

على،لهاعامرأيإيجادأجلهنال!طريقلهاومهدهذهدعواهمخرتجطإذاأها

:قولانهذافيلناف!نالنصوصذبححساب

النفاقمعسكرخيامأوتادولدقون،الدجالللمسيحيمهدونانهم،الأولأ

يمهدالذيبالمعكسرالثهفياتي،الاستبدالياتي،التوليوعندفيهإيمانلاالذي

.العدلقمةهذاوفيالدجالللمسيحيمهدونالذي!ناليهودليواجه،للمهدي

لهمنهمسأنينبغيف!نهالحائطعرضبرأيناضربواإنأنهم،الثانيأ

ربماا!روفبتقطيع!النبيبهتكلمالذيالوحيدالحديثهوشريفبحديث

:قالالبلداءمنالكثيرليفهمه

القديم.عهدهمإصحاحاتلهمليفسرايلياءينتظرونالربانيينأنالتلمودفيورد1(0)

سبق.ماراجع)5(
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قريشىفيفجعلههنهموجلعزالثهفنزعهحميرفيالأمرهذاكمانأ

العالمتكاتفلوأي!،إليهموس!يعودأالحروفوهعنى،)11(مالىه.ودىعوس

؟إ!فسيعود!يعودلاحتىالأوتادود!ط

يت!ه:النبيتالىكماالمهديخروجعلاماتمنباننذكرانوينبغي

.)12(بعض!وجوهفيبعضهميبصقحتىالمهدييخرج"لا

كلمانحزنونحن!ينكرونهالذينهعسكرفيمكانهاهذهالعلامةانلنقول

فيأخاطبولكننيأحدعلىرأياافرضلاإننياذولهماوآخر!العلاهةهذهنرى

عقله.الإنسان

:بالمهديقسميت1سباب

ع!:1للةرسولعنلحاوي1فيلسيوطي9ذكر

أسفارهنهيستخرجلشا،1جبالهنجبلإلىيهدىلأنهبالمهديسمي)إنما

(.Oليهود()13بهايحاج1ةلتور1

لهايقال1وف!هنلتإلوت1يستخرجخفيقدلأمريهديلأنهبالمهدي)سمي

.ئطاكعة()14(1

فيوضعيحملحتىطبريةبحيرةهنالسكينةتابوتيظهرلمهدي1يدلأعلى

.لمقدص!()15(1ببيمتيديهبين

فيخرجليهود1فيحاجخفيقدلأهرلمهدي)16(يهدي1وسالةتتضحكله1هذهن

المقفع.ابنكتابفيكانوكذاأحمدبناللهعبدقالالربانيالفتحفيوقال،أحمد1(11

.(226صالحاوي)حمادبننعيم)12(

)241/2(.الحاويفيالسيوطي)13(

/2(.)235السابقالمصدر)14(

.(424/2)السايقالمصدر()15

روما.العظمىالمدينةمنالانجيليستخرجأنهذكروقد)16(

riv



؟إ!لدجال1لمسيح1

ثنم:لمرسول1يقولهولدههكانعن1ها

لمغرب1"هنروايةلمغرب")18(وفي1"ببلاد1يةرو()17(وفي0.بالمدينة"يولد

لبحر()02(1ولجوؤهناكيأتيهنوأنهلمغرب1بلاد"في1يةرو(وفيo،)9لأقصى1

.كرعه")21(لهايقالقريةهن"يخرجو

:ظهورهقيلكونيةعلامات

اليهايفطنلنالأيةوهذهاية،)22(الشمسمعتطلعحتىالمهدييخرجألا

الأيةستخضعينكرونهفالذينالإنكارثقافةبثعلىويعملونالمهديينكرونالذين

العلمية.الكتابأهللتحليلاتعندهم

ولمهنهالنصففيالشمسوتنكسفرمضانمنليلةلأولالقمرأوينخسف

هعسكرفيستخضعأيضأالظاهرةوهذه،0231(والأرضالسمواتاثهخلقمنذيكونا

!!والنجوموالقمرالشمسودورانالأرضدورانإلىالإنكار

الذينفيهرعمثلاهاليهويكونقد،)24(يضيءذنبلهنجمولخرجأ

بوضوحعليهاسيظهرالنجمبانالأرصادجهاتتحددهاالتيالشواطىءإلىينكرون

.للمهديآيةإلىينظرونالترفشواطىءعلىومن

98.صالساعةأضراطفيالبزرنجي()17

ال!ابق.المصدر()18

)247/2(.الحاويفيوذكرهالتذكرةفيالقرطبي)91(

.لمكانمكانمنبهلطمرأمهأنالرؤياسفرفىوجاء.الحاوى02()

.224الحاويفيالسيوطي)21(

)223/2(.الحاويفيالس!يوطي)22(

.2(/)223السابقالمصدر)23(

.111الدررحماد/عقدبننعيم24()
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:الظهورقبلسياسيةاحوال

الأحادشطمعيتفقماعنهننقلولكننابهيؤخذل!مصدروهوالجفركتابيقولى

الغربعلىجناحيهوينشرشانهويعلوأهرهفيعظمبالمشرقهلكيظهرأالصحيحة

الكتابأهلعندهوالملكوهذا،أمورهجميعفيومنصورأمؤيدأهـلكون!!والقبلة

بنفسيقوموالأشوريهصر،علىالملكهذاوششوليأالجروقالالاشوري

أولفيراياتهمرفعواالذينهمالأصفروبنو،الأصفربنىبهالدةويهلكأالعمل

ينقسمثمأالجفريقولثم.قبلمنالطيورفيذكرناكماالبصرهصرةونزلواأياهه

لهتكونأنضعففيهماوالثلثان،قويثلث.أقسامثلاثةإلىالملكهذاملك

ضعف.فيهماوواحدتانقويةواحدةلهتابعةممالكثلاث

السفياني:ظهور

ضخمرجل.سفيانأبيابنزيدبنخالدولدمنهو:السفيانيعلامات

وادفيدمشقمدينةناحيةمنيخرجبيضاءنكتةوبعينهالجدريأثربخوجههالهامة

لوائهفييعرفونهعقودلواءمنهمرجلهعنفرسبعةفييخرجاليابسوادلهيقال

.251(انهزمإلاأحدالعلمذلكيرىلاهيلأثلاثينعلىيديهبينيسيرالنصر

السفيانيانفاعلمواالمحرموشهرالحجةذيشهرفيالكسوفرأيتمإذاأ

الأنف،طويلالؤجهدقيقالجدريأثروجههفيالقامةمربوعوهوأ)26(1ظهرقد

.،271(قليلكسراليمنىعينهفي

نطحاتهاشمبنيمنأميةولبنيأالبيتلأهلالأولالعدوهووالسفياني

البني!سئلوعندما،السفيانييخرجثمنطحاتأهيةبنيمنهاشمولبني

411كنز)حمادبننعيم)25( 2/ A).

الجفر.)26(

الجفر.)27(

1(.1كنز.36/)حمادبننعيم)28(
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أهية)بنوأخرىروايةوفي"مخزوموبنوالمغيرةوبنواهيةبنوبغضألناقومنا)أشد

.5()"حنيفةوبنووثقيف

السفياني:معاوك

لآليدعونالذينالسودالراياتأصحاباختلفإذاإلاالسفيانييخرجلن

كانبينهمفيماالسودالراياتأصحاباختلفإذاأالأحماديثفيجاء.هحمد

روايةوفي،)03(.بالشامالثلاثالراياتوخروجحرستالهابارم)92(يقالهتريةخسف

الغربيمسجدهاجانبوس!قطإرمبقريةخسفالسودالراياتأصحاباختلفإذاأ

الأصهبهيالثلاثالراياتأنتقولروايةهناك،)31(راياتثلاثبالشاميخرجثم

وأنمصرهنوالأبمع.الشاممنيخرجالسفيانيانوقالت.والسفيانيوالأبقع

ظهرالعباسبنيراياتاختلفعتإإذاالجفركتابوفيعليهمسيظهرالسفياني

.!السفياني

علىالسفيانيفيظهرالسودالراياتاختلافبعدالسفيانيةالجحافلوتتقدم

والكندىالمنصوروعلىالأبقععلىالسفيانيظهرإذاأحولهمنالدولىجميع

معركةفىالنزاعطرفاهماوالروموالترك،)32(العراقإلىوسارخرجوالروم،والترك

الجفركتابيقولالسفيانيةالقواتتقدموعنبعدفيماذكرهاسيأتيوالتيقرقيسيا

إلىالأولبجيشينالسفيانىيرسلئممنه"ومكةومصروإفريقياالشاملأهل"الويل

السفيانييظهرأ0قرقيسيامعركةتحدثالطريقوفيالمدينةإلىوالأخرالعراق

منالأرضوسباعالسماءطيريشبعحتىبقرقيسياوقعةبينهميكونثمالشامعلى

أرضيدخلواحتىمنهمطائفةفتقتلخلفهممنفتقعليهميفتقثم،جيفهم

.(916/11كنز)والحماكمونعم(274/11كنز)نعيم)5(

دجلة.شرقيتقعقريةبارم)92(

.(1المكنز283)حمادبننعيم)03(

.(284/11كنز)نعيم)31(

.(11كنز277/)نعيم)32(
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طلبفيخراسانوأهلخراسانأهلطلبفيالسفيانيخيلوثقبلخراسان

قياداتهامن003بهاسيقتلالمعركةبعدالكوفةيدخلعندها()33(فالسفيانيالمهدي

يطلبالذيالوقتوفيالأثناءهذهففيالجفركتابذكركما،قمأإلىيتقدمثم

ويبلخالمهديتطلبخراسانهنسودراياتتخرجاسانضأهلالسفيانيفيه

.السودالراياتأصحابمنواحديدعلىتدهيرهاتمبالكوفةقواتهأنالسفياني

وعندأالزكيةبالثفسالأحاديثوصفتههاشمبنيهنرجلأالسفيانيويقتل

بلغفإذابمكةتعالىالثهحرمإلى-لمجحالمةرسولىحرممنالمسلمينعامةيهربقتله

ينجوفلابهمخسفالبيداءبلغواإذاحتىالمدينةإلىجندأبعثذلكالسفياني

ويبلغهالمنتظرالمهديإلىأحدهماسيذهبالرجلان،)34(هذانرجلانإلاهنهم

الخسف.بخبر

للراياتالأخيرالخروجهويعتبرالمهديطلبفيخراسانأهلوخروج

ينبغيالزهانآخرأحاديثوفي.سلطانهللمهدييوطىءالذيالخروجلأنهالسود

السودالراياتوبينخراسانمنستخرجالتيالسودالراياتبينالباحثيفرقأن

وتقاتلللمهديتوطىءالتيهيخراسانفرايات.عموهاالمشرقهنتخرجالتي

السفيانيلأنللمهديستوطىءالتيهيبالذاتخراسانراياتربماالسفياني

خراسانفيماهكانإلىستنتقلالوقتهذافيالقيادةأنويبدوقممدينةسيجتاح

التيفهيعموماالسودالرياتأجماخراسانراياتعنهذاالنهروراءمابلادفيأو

جمز:النبييقولالراياتهذهوفيهيبتهللإسلاملتعيدالزمانامتدادعلىتخرج

بهمتعالىالثهيعيدالحديدزبرقلوبهمكانالمشرققبلمنسودرايات)تقبل

السودالراياتبينالباحثيفرقأنينبغي35(كما)"بالىقديمخلقكلالإسلاممن

بعدخرجتالتيالراياتوبينالزمانأولالخراسانيمسلمأبومعخرجتالتى

(.284/11كض)نعيم)33(

.(االم)كنز278نععم)34(

الفتن.فيحمأدبننعيم3(ه1
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محمدبآلالمباشرالتحاههاومناهدافهامنتظهرالهدىوراياتالعباسيةالدولة

تعالى.الثهكتابومن

بنعلييقولسلطانهللمهديستوطىءالتيالزمانآخرخرسانراياتوفي

فكنتخراسانمنمقبلةالسودالراياتسمعتإذاعامرإياالطفيللأبيطالبأبي

فتدحرجتستطعلمفإنالصندوقوذلكالقفلذلكفاكسرعليكهقفلصندوقفي

الأحاديثوصفتهاالراياتمنالنوعهذامعالسفياني()36(وهعاركتحتهاتقتلحتى

بدقة:

رجلمقدمتهعلىحراثبنالحارثلهيقالالنهروراءهنرجليخرجأ

علىوجباللةلرسولقريشمكنتكماهحمدلأليمكنأويوطىءهنصورلهيقال

فأتوهاخراسانمنجاءتقدالسودالراياترأيتمإذا،)37(1إجابتهأونصرهمؤمنكل

هوفيلتقيالمهديطلبفيخراساقأهليخرج38(أ)،المهديالثهخليفةفيهافإن

هوفيلتقيصالحبنشعيبمقدم!هعلىالسودبراياتهوالهاشمي)السفياني(

السودالراياتفتظهرعظيمةملحمةبينهمفتكوناصطخرببابالسفيانيوأصحاب

روايةوفى،)93(ويطلبونهالمهديالناسيتمنىذلكفعندالسفيانيخيلوتهرب

فيي)1صالحبنشعيبفيهاالتيالسفيانيخيلالسودالراياتهزمتإذاأ

.،ء.4(اللهرسولرايةومعهمكةمنفيخرجالمهديالناستمنىالسود(الرايات

وعندهاالمهديلقتلالمدينةإلىبجيشسيرسلالسفيانيأنقبلهنذكرناوكما

بالجيش.يخسفالطريقوفيهكةإلىسيتوجهيجدهلم

(.11)278/كنز)36(

ماجة.وابنداوودأبو37()

.2(15/4)أحمد)38(

(.4I/كنز588)نعيم)93(

(.4Iلم095كنز)نعيم4(0)
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هحمديالمن.عليهقدروامنفياخذون.المدينةإلىبجيشيبدثأ

من.والمبيضالمهدييهربذلكفعند.ونساءرجال!هاشمبنيهنولقتل

.)41(،وأمتهالثهبحرملحقاوقد.طلبهمافيفيبعث.مكةإلىالمدينة

ألنيعلمالمهديلأن.منهالخوفهروبليسالسفيانيأماممنالهروب

.هناكإلىتوجهلذابمكةتكونإنماالمبايعة

له:يمهدونأوالمهديقبلسيظهرونالذينالقادةإجمالي

هنرجل).الرضاالحسنأبيعن216،446ص.6الأنوارجبحارفيروي)1(

ذفىلهملا.الحديدبركزقلوبهمقوممعهيجتمعالحقإلىالناسيدعوقم

والعاقبةيتوكلونالمةوعلىيجبنونولاالحربيملونولاوالحواصفالرياح

.(للمتقين

علىحراثبنالحارثلهيقالالنهروراءهنرجليخرج):حمادبننعيمروى)2(

قريشمكنتكمامحمدلالىيمكنأويوطىء.منصورلهلقالىرجلمقدهته

.(نصرههؤهنكلعلىوجب.الثهلرسول

بيتهأهلمنالمهديقبلرجليخرج).07/2الحاويفيالسيوطيأخرج)3(

بيتإلىويتوجهويقتليقتلأشهرئمانيةعاتقهعلىالسعفيحملالمشرقهن

.(يموتحتىيبلغهفلاالمقدس

هن.خالاليمنىبكفههاشمبنىمنشابيخرج).الدررعقدفيجاء)4(

السفيانيأصحابيقاتل.صالحبنشعيبيديهبين.سودبراياتخراسان

.(فيهزههم

وأحسيناسمهكالقطنابيضاليمنصنعاءهنرجليخرج).البحاروفي)5(

وسيداههدياوهادياهباركلازكيايظهرفهناكالفتنغمربخروجهفيذه!بحسن

(.)كنز88/14نعيم4(1)
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(.الناسفيفرحعلويا

:المهديقبلتحدثالتيالمعاركأهم

السماءمنمفديطلعبقرقيسيامأدبةدثهإن):الدررعقدفيجاء)1(

.(الجبارينلحومهنالشبعإلىهلميالأرضسباعوياالسماءطيريا.فينادي

بينمثلثفيفقرقيسيا.الفراتشطعلىستدورالمعركةهذهأنويبدو

العراقية.التركيةالسوريةالحدودوقربسورياشمالىفىوهي.والفراتالخابور

علىالمقيدينالأربعةالملائكةأطلق)914/الرؤياسفرفيالمعركةهذهذكروجاء

يكونربماالمعركةهذهوسب!ب(..البشرثلثيقتلواحتى..الكبيرالفراتنهر

ذهبمنجبلعنالفراتينحسرأالحديثفيجاءكماسيظهرالذيالكنزاوالماء

.حمادابنرواه(تقربوهفلاادركتموهفإذا.سبعةتسعةكلمنعليهفيقتلوفضة

وسيكون.الدينويظهرينافقالذي!الكافرالسفيانيسيقودهاالمعركةوهذه

يتجهالشامعلىالسفيانياستيلاءفبعد.والروموالتركالسفيانيفيهاالنزاعأطراف

هنئلاثةالنزاعأطرافأنكثيرابنوذكر.المعركةهذهتبدأالطريق0وفيالعراقإلى

الأحاديثبعضفيوورد.هنهملأحديكونلاثمالكنزعلىيقتلونالخلفاءأولاد

السفيانيوسيكسب.السفيانياحدهماوإنالثهعبدالثلاثةهؤلاءمناثن!يناسمإن

مننجواالذينالبشروأما)الرؤاياسفرفيجاءيتوبولنيشكرلنلكنهالمعركة

ذهبمنولأصنامللشياطينيسجدونوظلواايديهمفعلتهماتابوافما.البلاياهذه

الكنز:معركةعلىالظلالبعضيلقيالحديثوهذا،902/الرؤيا(ونحاسوفضة

هنهم.واحدإلىيصيرلاثم.خليفةابنكلهمثلاثةهذاكنزكمعنديقتتلأ

رأيتموهفإذا.قوميقتلهلمقتلافيقتلونكم.المشرققبلهنالسودالراياتتطلعثم

ماجة.ابنرواه،المهديالثهخليفةفإنه.الثلجعلىولوحبوافبايعوه

)42(،(أميرهممصرأهليقتل).وأحداثأحداث!المهديظهوروقبل

الجفر.كتاب،الفتنفيحمادبننعيم42()
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يليبمصرأميةبنيمنرسلسيكودق))43(قبلهنيحدثولم+حدثوهذا

وأ.سلطانهعلىيغلب)فيهللديننصيبلاسياسيبمفهوميحكمأي(سلطانا

وهذه)44((الإسلامأهلإلىبهمفيألي(الغربأي)الرومإلىفيفرمنهينزع

باهتمامتحظىانلهاهقدرشخصيةهناك)فقالواالكتابأهلعندذكرتالشخصية

ولكنهاليهوديعاديوسوف(المعزولة(ي)المستقلةمصررئيسوهو.هلحوظ

قبيلمنوذلك(الأميركياوالغربيأي)الرومانيالقائديوافقبماسيتصرف

ضدبأنهالقاعدةسيوهمالقائدفهذا)45(،((للمسلمينأيأللأتراكمقاومته

ا!ودءعنتدافعالتيالدولةأوامربتنفيذيقومبينما.اليهود

مصرإلىالروميأتي).الكوارثتحدثهصرإلىالروميأتيوعندما

مصر(نيلعلىالجيوشهذهوتجتمع،فرقثلاثإلىجيوشهمفيقسمون

ئلاثةعلىسيتمالغزوأنهذاومعنىالإسكندريةفيالرومنزولىحدوثالأحاديث

.جوامحمولةوقوات،الزراعيالإسكندرية.الصحراويالإسكندريةمحاور

قالتثم(القاهرة)بانهالنيلعلى-عندهسيجتمعونالذيالمكانحددالجفروكتاب

ربما.)46(،!الصعيد!ويخربالذهةأهلدماءوتستباحهصروتحرقأالرواية

يرسلونالأنمنفهم.إحراقهعلىمصرينالمهجرنصارىلأنالصعيد

مصر.فىالوطنيةالوحدةلإثارةالمنشورات

)47(!؟،إالعراقخرابمنالبصرةخرابأ.الخرابيكونالظهوروقبل

تخربحتىالخرابهنآهنةهصرإنوأ)48(،البصرىلجامالمصريوأ

البصرةوخراب!نعم!البصرةخرابإلىسعؤدىالعراوخراب)94(،إ،إالبصرة

قومه.يقتلهمصريأولالساداتأنهكلحسنينسمدقال)43(

v/8الزوائد)الطبراني1(4) 3 I.)

.331دانيالايرنسايلر/(540)

الصعيد.فيبمذهبهاتبشرالبروششانتطائفةانالغضبخريففيهيكلالجفر/وذكر)46(

.الإسلامبثائركتابمنالجفر)94(كتاب)47()48(
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أكثرمصرفيالسياسيةالقيادةبهصرحتماوهذا،نعم!مصرخرابإلىسيؤدي

حربهفيالعراقهزيمةوإن.الخليجأهنهنهوهصرأمنإن:وقالت.هرةمن

مصر.علىكبيراتاثيرالهسيكونايرانهع

بينفيطاعيأمركانالذيالهمامالإمامفيقتلأ0الشجاعيقتلالخروجوقبل

!)05(!،والخلانالخدم

وفي.معمعةشوالوفي.صوترمضانفيأيكون،ا!جفيالدماءوتسيل

فيأروايةوفي()1(الحاجيلتهبالحجةذيوفي،القبائلتتحاربالقعدةذي

يهربحتىبمنىملحمةفتكونالحاجينهبوعاهئذ.القبائلتجاذبالقعدةذي

.)52(،وهوكارهوالمقامالركنبينفيبايع(المهديأي)صاحبهم

السيفيحملبالمشرقبيتهأهلمنرجلقبلهيخرجأالمهديخروجوقبلى

حتىيبلغهفلا.المقدسبيتإلىويتوجه.ويمثليقتلأشهرثمانيةعاتقهعلى

حتىهرجا.أشهرثمانيةعاتقهعلىالسيفيضع..أروايةوفي)53(،يموت

ببنيالثهيغزيهلرحمنافاطمةولدمنكانولو!فاطمةولدمنهذاها.والثه.يقولوا

والسنة.الشيعةرايتهتحتيقاتلأي()4،أميةوبني.العباس

دماء(دهاء)واحدةكلمةفيتتلخصالمهديقبلبالأحوالىالقولوخلاصة

رايةتظلوسوف!الحجموسموفي.المقدسبيتوفيالجزيرةوفيالمشرقفي

الرجل!ياتيحتى!القانيالأحمرباللونوالمبللةالأسودبلونها.مرفوعةالإسلام

.!السلامعليه!الإمام

.الإسلامبشائركتابمنالجفركتاب5()0

.(274/14كنز)حمادبننعيم)51(

027/14(.كنزأنعيمه()2

5()r958/14(.كنز)نعيم

.(95814/كنز)نعيم54()
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:المهديالإمامأوصاف

أجلى،)56(أسودخالاليمينخدهفي،)55(الدريكالكوكبوجهه

تقوسيوجدأي)اعين.أبلج.أزج)58(،الثثاياأفرق)57(،الأنفأقنى.الجبهة

،)62(العينينأكحل)61(اللحيةكث،)06(عربيلونلونهه()9(الحاجبفي

،)64(اليمنىبيدهالأيسرفخذهضربالكلامعليهأبطأإذا،)63(اللةعبدأبايكنى

النسركخشوعدلةخاشع)66(والأربعينالثلاثينبينيبعثاو0)65(سنةأربعينابن

.17()لجناحه

القتالية:أوصافه

الملائكةمنآلافبثلاثةالثهيمدهأ،)68(جباروابنجباركلعلىيظهرأ

فقالىالمددلهذاالرؤياسفرأشارولقد،،)96(وأدبارهبمخالفهمهنوجوهيضربون

.223/2صالحاويفيالسيوطيه()ه

.232/2الحاوىلمالطبراني(65)

.(4لما0)7داوأبر)57(

(OA)(2لم022)لحاويا.

(9)O(242/2)الحاوي.

.(422/2)لحاويا(6.).

.(242/2)لحاويا6()1

ء(2لم232)الحاوي(26)

.(2لم022)لحاوىا()63

.(2لم232)الحاوي(46)

.(08rAl)كنزالطبراني6(5)

.8504ماجةابن)66(

.2(لم)232الحاوي)67(

أولادأنالأحاديثأضارتولقدالملكيتنازعونخلفاءأولادهناكسيكونأنهإلااشارةفيه68()

منهم.واحديضوزولنالمهديخحروجقبلالملكعلىسيتنازعونالخلفاء

82الحاوي) I2لم).

.(2/)232الحاوي)96(

rvv



.)07("بيضاءخيولاراكبينيتبعونهالسماءفيالأجنادوكان"

ليادتهةوأوصافالإمامشعار

هذاإلىالرؤياسفرأشارولقد)71((دلةالبيعةمكتوبالإمامرايةعلىأ

كل!ة(الثوباسمأي)اسمهأما.بالدممغموساثوبايرتدلىوكانأفقالالشعار

حدثغلامالمهديلواءعلىيخرجأالإمامحربأركانقيادةعنأها.'<)2الله

.)73((لهدهاالجبالقاتللو.أصفر.اللحيةخافيف.السن

المظفر:الإسلامجيشأعمال

يدخل،()75(الديلموجبلالقسطنطينيةيفتحأ()74(الروملهتجمعأ

وهى،)76(قتالغيرهنطاعتهفيوغيرهموالرومالحربوأهلوالجمالعرب

هذاأداكسونجينوقالت.77()0العظمىمدشتهمفتحبعدالغربحالةإلىإشارة

حولهاوماالقدسعملهعاصمهستكون-المهديالصادقالأمينأي.الرجل

تحتليعملوامكانكلمنالشبابإليهويأتيالشرقدينفيالغربيدخلوسوف

الدجالالمسيحيخرجهذاوبعد.78()(جبارةدعائيةقوةسيملكوانه.اهرته

رؤيا)14/91(.{)07

.(532/2)ويلحاا(17)

.41/91ؤر(27)

.(622/2)لحاويا(73)

.(342/2)لحاويا(47)

.(762/41كنز)نعيمبووأحمدا(57)

.(232/4)لحاوىا(67)

ستغزونإنكمأالحديثفيجاءتكماهيتطوراتهناكسيكونالمدينةفتحقبل)77(

صالحوبينهمبينكميكونوالثانية.بلاءفيهايصيبكمالأولى.غزواتثلاثالقسطنطين!ة

فيفتحهاالثالثةوأما.القسطنطينيةوراءعدواوهمأنتموتغزونمسجدامدينتهمفيتبنواحتى

نعيم(كيلاالباقيالثلثوتفصخونثلثهاالثهويحرقثلثهافيخرببالتكبيرعليكمالثه

والبطولة.الكارثةفيذكرناكماالمهديبهاسيقوموالثالف14(،كنز567/)

(VA)وأبوداوود.السابقالمصدر.
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.السلامعليهعسىوينزل،)97((الدجالالمسيحفيحاصرهأالقتالويكون

:المهديهدة

.()08(سنينتسعأوسنينثمانىأو.سنعنسبعيعيشالمهديإنأ

الاثنىالإماهيةالشيعةعندأوصافهثف!سوهي!المهديأوصافهيهذه

عيب،عملهفيماالمهدي.الأنبياءأسفارفيمكتوبأكعبويقول.)81(عشرية

أخبارالكتابأهلسبعلقد.الكتابأهلكتبفيكذلكوجدتهأننيوأشهد

منيخرجامرأهإلىالرؤياسفرأشهارفدلت.جمبنجدهأخبارتتبعواكماالمهدي

الأخيرالرجلتلدالتيأي.أخرىاهرأةإلىأشارثم،رجلاعشراثنيصلبها

ا!ستحيط،الأخيرةأالمرأةهذهإنالسفروقال.جدتهصلبمنهوالذي

العتيدة.المرأةأماموقفوالتنينأوقال(التنينأباسمللمخاطرورمزالمخاطر

هذاقتلتريدكانتالقيادةإنأيرؤ12/3(ولدتمتىولدهايبتلعللدحتى

عليهاهجمتعندهاأتفسيرهفىباوكلييقولالطفلولادةبعدولكن.الغلام

إدتأي/5رؤ12(ولدهااللةواختطفأوالنص،وحفظهولدهااللهاختطفالمخاطر

ألفاشونالغلامغيبةانالسفروذكر.باركلييقولكماالطفلهذاغيبالثه

.(542/2)لحاويا(97)

.أبوداوودوالحاكمأحمدرواه08(ا)

لظروفمولدهاختفىثم.هجرية25هعامفعلاولدالمهديإنذكرتالإماهيةالشيعة)81(هصادر

المهديشبأنوبعد.الاخفاءهذاوالدتهعلىتحتمكانت.ولادتهفترةخلالسياسيه

والحينالحينبينبهيتصعلونوسطاءهناكوكانسامراءجبالفيالساسيةالقيادةمناختفى

قسطاالأرضليملأالزمانآخرفيإلاتظهرولنبأوليائهصلتهوانقطعصالوسطاءدورانتهىثم

فيحيالدجالالمسيحأنعلىمتفقونالسنةاهلبأنالمهديبغيبةالشيعهوتحتج.وعدلا

شابأبالسنشيخايكونيظهريومالمهديإنوقالوا.الأرضفيحيالخضروان.جزيرة

إلاسنةألفالأرضعلىمكثنوحبأنولحتجون.سنةأربعينابنإليهالناظريحسبهبالنظر

-الدجالالمسيحفيهاظهر.الزمانآخرالصراعقياداتإن.الشيعةويقول.عاهاخمسون

يكونأنالمانعهوفماالسماءفيوالاخرالجزيرةفيالأول.حيوكلاهمامريمابنوالمسيح

.؟الأخرهوحيالثاكالصراعطرف

rVA



نسلعنباركليقالثم.الكتابأهلعندرموزهالهامدةوهييومأوستينومئتين

فغضبأالسفرقالكماالمرأةنسلهعشرسةحربأسيعملالتثينإن.عموهأالمرأة

وصايا)(يحفظون)الذيننسلهاباقيمعحرباليصنعوذهبالمراةعلىالتنين

./3!رؤ12،(!الثه

جميعفعلى.الزهاناخرالصراعوهعالم.المهديأوصافهىهذه

قيلفما.بغيرهأثفسهميربطواولاال!منتقربهمالتيبالأسبابيأخذواأنالأطراف

المحةقضاءفىالرحمةحجميتحدد.اللةهنالتقربوبمقدار.آتفهوآتانه

علىسيأتيالذيفالخرابوغدهيوههالإنسانفيهايعبررحماتتعالىودته.الآت

قطار.البلادتلكأصحابإليهيركبأنيجبلا.الزماناخرالبلادبعض

الطاعة.حصودطللاخريشيدجيلكل.الطاعةقطاريركبواأنيجببل.الدهار

لمالتيأوتشيدلهاالتيالأيديعلى.يستحقههنعلىجاءا!رابجاءفإذا

السابق.ج!يلهاهنتستمع

هذهجم!النبييعلنأنالنةإرادةشاءتولقد.المهديأوصافهيهذه

أبو)أنهويدعينفسهإليهتسولمنكلعلىالطريقيقطعحتى.الأوصاف

يدعي.دجالأيإن.الكبرىالملحمةالعظمىالنةغضبثورةصاحب(الثهعبد

وان.جاءنسلأيهن.نسلهإلىينظرأن.أولأعليهالمنتظرالمهديهوأنه

علىغريبةأعلاهأسيجد.حولهينظرأن.ثانيأعليهثم.ذلكعلىالدليليقدم

هذهولكن.بالقدستناديشعاراتوسيجد.الغربفيواستكبارا.القدس

إلىينظروهوفعليه.الموائدعلىمنأرغفتهالغربسحبإذاتسقطالشعارات

الدجاجلةمندجالأيإن؟حقاالمهديهوهل!موقفهيحددأن.وذاكهذا

البخورلتسويقاتباعهيرسلفلنيجيءعندمااظهعبدابوانيعلمأنيجب

)82(رجالهفلهالمهديعملأما.ثقافتهولهأصحابهلهعملفهذا.والعنبووت

وقرآنه.

(AY)أحد=ثنالحاوىفىالس!وطىذكر.المهدىظهورلبلصالحهدحادا!الأرضعلىسحكون

038

http://al-maktabeh.com



أنهعلىللمهديينظرمنهناكأنالنفسيحزنومما!المهديهوهذا

هذهذنبما.الزماناخرالمهديلتحارب.أجيالتشبالثظرةهذهوعلى.خرافة

ودونوا.الزمانأولالحكامإلىافتواالذينالفقهاءأخطاءتتحملحتىالأجيال

فهل!كثيرهذاإدن!تغييرإلىتحتاجلاقاعدةظلمهمتجعلالتيالقرا!سلهم

أنهسوىهذادعممنفلحساب؟الزماناخرالمسلمدحاربالذىالمسلملصنع

لكون.الزمانآفرالأرضعلىالمعاركلدوروعندما!الدجالالمسمحلحساب

فوقتسيلدهاءقطرةبكليعاقبالترابتتيوماالقراطي!سدونالذيالصانع

.التراب

.)83(!يعلمونلاالناسأكثرولكنأمرهعلىكالب)زالنه!اللهيرحمكمأفيقوا

مثقوبقحطانعنسيخرجوآخر.فراشهعلىيموتثم.عامااربعينسيععشالقياداتهذه=

بعدس!يكونالقحطانيبانرواياتهناكولكن.بالسلاحقتلايموتالسيرة.حسنالأذنين

مثله.يكونلنولكنالمهدي

81!م
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لثيثة4إال!بين!يد1بن

.؟كيف!الدجالالمسيح!الدجالالمسيحإنه؟صيادابنهوهن

امتدادعلىالدقيقبالبحتتحظلمصيادابنشخصيةإنأقولالبدايةفي

المصادرجميعأدت.الأسفودواعي.الشديدللأسف.كلهالإسلاميالتاويخ

ابنيرصدكان.يخي!النبيأدتتؤكدأحاديثسجلت.وجمعتهبالحديثاعتثتالتى

لابنيختبىءكانالنبيانسجلتبل.خطواتهعليهويحسب.دقيقارصداصياد

النبيأنورغم.)1(حركةلهيرىأوكلمةمنهيسمعكي.النخلجذوعبينصياد

يتفقهواولم.الرصدبهذايأخذوالمالإسلامعلماءأنإلا.صيادابنمعهذافعل

عذرهم.وللعلماء.الأمةبينصيادابنوجودهعنىضاعلهذاونتيجة.فيه

تحدتالتىومشاكلهالفردبذنوب.تختصالتيبالمسائلإلالهتموالمأنهموعذرهم

يحملكمانصيادابنأنعندهمويكفي.عامةبصفةمسكنهأونومهحجرةحدودفي

يعتبربالنقدتناولهفإن.الإسلاميةالأسماءلحملالإنسانداموما(اللهعبدأاسم

فيعاشصيادابنأدتوخاصة.المسلمينحرماتعلىتعديأوللعرضهتكا

الصحابة.عالم

دخلاإذاحتىالصيادابنفيهاالتيالنخليأتيانكعببنوأبياللهرسولانطلى)أحمدرواه)1(

64/24(.)0(،0النخلبجذوعيتقياللهإلىطفقالنخل
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لعلماءالاعتذاونقدم.البحثهذافيصيادابنبتشريحثقومأنقبلونحن

التاريخأنأساسعلىالتاريخترأواوالذين.الفردبذنوباهتمواالذينالمسلمين

بذنوبيهتمقلممنسيصدرهاكلعلى.الاعتذارنقدم.حوادثتاريخالإسلامي

التاريخلراءةعندبوضوحظهرتالذنوبوهذه.وضعأجيال.أمةهدمفرد

وظهرت.ثابتةحوادثتالريخوليس.حركةتاريخانهأساسعلىالإسلاهي

تظهرالأهدافطريقفعلى.الدينلهذاالعالميةالأهدافتحديدتمعندمابوضوح

هذاووراءحدلتمنحثىكلرأسعلىيكودنودائما.الطريقعلىالمنحنيات

تقديم.منبدلا.صيادابننتناولأنقبلولكن!مافردالحدث

.شمعورذو.مخلوق.موجود.اللهلعنهإبليسإن.نقولالبدايهفي

الجنهنأعوالنلهإبليسوإن.المعصيةإلىوشموقالشرإلىويدعو.وارادة

يربطماجميعفييتصرفواان.إياهمبأهرهيجرونالأنواعمختلفةوذريه.والإنس

صورةفيالقبيحوتزيينالحقصورةفيالباطلبإظهار.فيهاومابالدنياالإنسان

علىمنانحرفالذيالإنسانيخترقونوأعوانهوالشيطان.الجميلالحسن

عنالناسيضلأنالأولىاليومهنعاتقهعلىأخذفالشيطان.المستقيمالصراط

اللهوضع.الهدفهذاومقابليوحدوهولااللهيعبدوالاحتىالمستقيمالصراط

كلعليهاويولد.الفصطرةفيمطبوخةالمعرفةوهذه.خلقهصدورفيمعرفته

قضيةكانتلهحذا.داخلهفيإنسانكلعلىحجةبهذاالفطرةفكانت.مولود

لههدفأجلمنيعملفالشيطان.الإنسانفيهايختبر.قضيةأخطرهيالألوهية

عليهماللهرسلزودتهكما.داخلهفيبالذخيرةمزودوالإنسان.الإنسانهنيريده

وكان.سقط.اسلحتهاستخداميحسنلمفإذا.الحياةلعبورهددبكلالسلام

.النارفيسقوطه

اقتحامأجلمنالشيطانيعمل.الإنسانبنيصدورفياللهذخيرةولأن

العواطفجهةمنبتصرفهوذلك.الباطلويزينالقبيحفيزين.داخلهمنالإنسان

والإرافىةالأفكارفيثموغضبوشهوةوأملوأهنيةورجاءخوفمنءالنفسانية
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الذيالخناسالوسواسشر.هن.)تعالىقولهفيذلكولبدومنهاالمنبعثة

هوالشيطانعملمجالولأن.)2(!والناسالجنةمنالناسصدورفييوسوس

أولايبدأفهو.الداخليةوالإحساساتالعواطفعملهووسيلة.الإنسانىالإدراك

يشكلاالذيالوقتفي.الإثسانيةالنفسفيالباطلةوالأفكارالكاذبةالأوهامبإلقاء

أوجدهاأفكارانهايعتقدإنما.شيطانيةوساوسوالأوهامالأفكارهذهانإنسانفيه

.الصدرفيبالأوهامألمىالشيطانلأنوذلك.سواهأحدإليهيلقهاولم.بنفسه

تزاحم.غيرمن

فهو.المتعددةالشيطانأساليبهنواحدة.تزاحمغيرمنالأفكاروإلقاء

معأوماشخصمعبالارتباطفيقوم.ماشخصصورةفييظهرأنيمكنأيضا

علىهذاظهرولقد.نصيبفيهللشيطان.هامخططتنفيذأجلهن.مامجموعة

عليهبعيسىالتقىالشيطانأنالجديدالعهدحدثنافمثلا.كلهالتاريخامتداد

فقالإنسانصورةفيالشيطانظهوراثبتالكريموالقرآن(r)معهوتحدثالسلام

)4(!هنكبريءإنيقالىكفرفلما.اكفرللإنسانقالإذالشيطانكمثلى):تعالى

هناليوملكمغالبلأوقالى.أعمالهمالشيطانلهمزينوإذ):تعالىقولهوفي

فيبدريومللمشركينجاءالش!يطانأن:كثيرابنوذكر!)5(لكمجماروإفيالناس

.)6(المشكرينمعوجشدهبرايتهساروانه.مالكبنسراقةصورة

فييظهرواأنيمكنتلاهيذهأنبمعنى.محدودغيرظهوروظهورالشيطان

تعالى:قولهفيكما.القرناءبظهوريسمىالظهوروهذالهمأولياءبهاالتيالأهاكن

فيالقولعليهموحق.خلفهموماأيديهمبينمالهمفزينواقرناءلهموقيضنا)

.6-4الناس(2)

.4/1،31لوقا،1/21مرقص،4/1،11متى()3

.344/كثيراابنفيالآيةتفسيرويراجع16الحشر)4(

.48الأنفال(5)

.317/2كثيرابنتفسير61(
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ابنقالى.)7((خاسرينكانواأنهموالإنسالجنهنقبلهممنخلتقدأهم

منلهمقيضبما.أفعالهفيالحكيموهو.سبحانهاثهبمشيئةذلكطن:كثير

فيأعمالهملهمحسضواأي.لهمفزينوا.والجنالإنسشياطينمنالقرناء

تعالى:قولهوفي)8(محسنينإلاأنفسهميروافلمالمستقبلإلىوبالنسبةالماضي

كثير:ابنقال،.ترينلهفهوضعيطانلهنقيضالرحمنكرعنيمشوهنأ

منالشياطينمنلهنقيضالهدىعنيتغافلفالذي..البصيرةعشاهناالمراد

.)9(يضله

نأاجلهنليس.الضالالإنسانغلىاجتمعواالشياطينهنالحشدفهذا

قيمةتهدر.هافلسفةيضعاناجلمنوأيضابل،فقطوذاكهذاهالوشرقيزني

هيأجالاهنيعملالتيالأساسيةقضيتهالحشدوهذا.هاهجتمعفيإنسانية

عدلوهن.يوحدوهولااثهلايعبدواحتىالمستقيمالصراطعلىهنالخلقجذب

فالقرآن.أيضاهرئيغيرللخير.بحشدالثهجابههالمرئيغيرالحشدهذاأنالمحه

وايماكفعبدكإيا)يرددعندماوالمسلم.الرحيمبالرحمنتعالىالثهوصفالكريم

كانلهذا.الرحيمالرحمنمنالغيبيالمدديطلبانهيعنيهذافإن"نستعين

نإ):تعالىيقولى.بالثهيستجيرهنلكل.التامالاستعدادعلىدائمأالخيرحشد

تحزنواولاتخافواألا.الملائكةعليهمتتنزل.استقامواثماقهربناقالواالذين

.؟()."توعدونكنتمالتيبالجنةوابشروا

هلك.قرينهكاناستقاموهن.شيطانلهقبضانحرفمن.العدلمنتهى

يأ.أولياءكمكنانحن.الاحتضارعندللمؤمنينالملائكةتقول:كثيرابنيقول

كانت!وبعد)11(اللهبأمرونحفظكمونوفقكمنسددكم.الدنياالحياةفيقرناءكم

.25فصلت)7(

.كثير79/4ابن)8(

54كثير28ابن)9( / I

03.فصلت)01(

99/54كشرابن)11(
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هذهفيالدجالالمسيحفاين.الكونفيالغيبيةالقوىلحركةصيرةهقدمةهذه

.؟الحركة

والمسيح.)2!(إبليسسرفهو.الشيطانعملمجموعةعضوهؤثرفيالدجالى

منفما.منازعبلا.الفتنعلماستاذفهو.واحدوفن.واحدتذصصلهالدجال

)13(الدجالالمسبحفتنةأجلمنوكانتإلاالدنياصنعتمنذكبيرةولاصغيرةفتنة

فمثل.الزنامثلافيهللإنسانيزينالذيالمستوىفييجلسلاالدجالوالمسيح

جميع.المجتمعيسدأنيمكنجريمةالزنالأن.الشياطينلصغارالقضاياهذه

.الناسفيزدجرالزانيعلىسيقامالزناحدفإنوقعتوإذا.تقخلاحتىهقدهاتها

فتحإذا.بابأمام.دائمافمكانهبمستواهيليقالذيالدجالالمسيحمجلسأها

لاالدجالوالمسيح.بهافرحواالقومراهاإذا.عديدةنعمدخلت.البابهذا

هذهداخلفمن.نقم.الندمهذهوراءلأنببساطة.الفرحهذاسوىيريد

.قاعدةالشذوذيصبحوعندما.سيداالشاذيكونثممألوفاالشاذسيكون.النعم

.الأقوامبينبغربةيضعرفلاالزمانآخرالدجالالمسيحيأتي

لسبب.الحدعلمهيقاملنالبابيفتحفمن.أصوللهابابأيفتحوبداية

فتحهاوالبابوكسر.المجتمع.يراهااليابعندجريمةتوجدلن.هوبسيط

القدسبالروحوالانةفاخ.الإلهاملقانونسيخضعمثلأالقوميقدسهلقانونسيخضع

تابعيأأو،اخطاهجتهدأاو(متاولىفقيهألبندسيخضعأو.النصارىعندكما

هذهعليهمرورجوازعلىتستندعندمافالجريمة.المسلمينعندكما،ثقة

أعمالهجميعتأخذأنإلىيميلالدجالالمسيحلأن.الشرعيةتأخذ.الأختام

لأنه.بسهولةالإنسانهنهاينفلتلاالشرعيةالأغلالان.بسيطلسبب.الشرعية

ف!ذا.الثهقبلىهنهيالفقهاءبهاوأفتىالباباواتأقرهاالتيالأحكامأنلعتقد

الجفر.كتابعليهأطلقهكذا(12)

الحديثءتخريجمر)13(
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المسمحلالمهح!ىالمعودفىسمظلهذاوعلى.جهنمإلىلنفل!فإنمااثفل!

كانت.البدايةهنلأنهاالأباءأقرهاالتيالشرعيةعلىإلهأنفسهفينصب.الدجال

هنها.بريءالثه.فتنةشرعية

لأجلالبدايةمنولعمل.الأهدافاستراتيجيالدجالىالمسيحأنيتضحهذامن

صورها.منصورةبأي.المادةبعبادة.نحوهالأولىالخطوةتبتدأ.واحدهدف

خطواتستنتهيوحتما.الجاهأوالنساءأو.المالأو.الدجالالمسيحعبادة

قضيةفىلعبادهالنةمناختباركلههذاوفي.للمادةتاجراكبرإلىالضالين

المنطقةداخلحقيقتهاوضعتالتيالقضية!الوجودفيقضيةأغلى!الألوهية

يأأمامهامنشدثرالحقيقهوتلك!الفطرةصندوقداخل.الإنسانفيالعذراء

نفسه.الإنسانيسألأنبمجرد.دجل

ومن.والأبصارالسمعيملكأمن.والأرضالسماءمنيرزقكمهنقل)-

فسيقولون.الأهريدبرومن.الحيمنالميتويخرج.الميتمنالحييخرج

.1()4!الله

.)15("دهسيقولون.تعلمونكع!مانفيهاومنالأرضلمنقل)-

سيقولون.العظيمالعرشوربالسبعالسماواتربمنقل-)

.)16(دي!لئه

.تعلمونكنتمإنعليهيجارولايجيروهوضيءكلملكوتبيدهمنقل-)

!)17(.للهسيقولون

بحقيقةال!مزودةالفطرة.الفطرةمخزونهو(اللةسيقولونأالذينمصدرإن

31.)14(يونس

.58-48لمؤمنونا(51)

.87-68المؤمنون(61)

.98-88لمؤمنولظا(71)
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الترابفيوجههيمرغأنالثهعلىحقاكانالحقيقةهذهعنتعامىفمن.الحقائق

.الدجالالمسيح.هخلوقاتهأقذرأقدامتحت

الثهمنلطفظهور.ظهورهوكان.الرسالةعصرفيظهرالدجالىوالمسيح

لهالدجالالمسيحبظهورالداريتميمأخبرهعندما-لج!النبيأننجدلذا.للأمة

أيهااجلسوا):النبأللمسلمينينقلوهوفقالشديدأفرحاوفرحابتهج.بالجزيرة

خبرافاخبرنيأتانيالداريتميماولكنالفزعهذامقاهىهنأقملمفإني!الناس

فرحعليكمأنشسرأنفاحببت.العينوترةافرحمن.القيلولةمنعني

.)18("..نبيكم

أحداثه.الخاتمةالأمةتفقهكي.اللهمنلطف.الدجالالمسيح!وركان

لمالدجالالمسيحوظهور.شكبلاالأهمآخرلأنها.محالةلامنهاخارجلأنه

في.أخرىمرةظهربل.الجزيرةفيلتميمبهاظهرالتيالصورةعلىيقتصر

ابن.يدعى.رجلصورةفيظهرلقدأخرىأهدافأجلمن.اخرىصورة

ظهرفلقد.الدجالالمسيحعلىفقطيقتصرلمالغيبيةالقوىوظهور.صياد

منجمعامامالنبيهعوتحدث)91(الكلبيدحيهصورةفي.السلامعليبماجبريل

التعليمفمالتقىليحذرفجاءصيادابنأها.ليعلمينزلجبريلكانلقد.المسلمين

-لمجم+محمدآدمولدسيدهوواحدمعلمأهام.واحدعصرفيوالتحذير

يوموذات.القوميتعلمحتىيجيبوالنبيالنبيفيسأل.يعلمجبريلكان

قالثمالنبيواجابهالساعةومتى.والإحسان.والإيمانالإسلامعنجبريلسألى

:فقال.بعدطريقهرأيناما:قالوا"؟السائلأين":ذهبأنبعدلأصحابه

أهلحذر!الجزيرةفيالدجالوالمسيح،)02(001ديثكملعلمكمجبريلذاكم!

07/24(.)18(أحمد)

سعد(ابنأالصحابةمنواحدودحية"الكلبيدحيةبجبريلرأيتمنأشبه!النبيلحديث)91(

/6.كنز138

(.\/282كنز)عساكرابن02()
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.العربهن:قالوا؟انتم.همن.أ:قالممافكان.الداريوتميموجزاملخم

خيرأ:قالوا؟فعلوافما:قال!نعم:قالوا؟نبيهمأخرج؟العربفعلتما:قال

:قال.عليهماللهفأظهرهعدولهوكانوا!لهمخيرذلك:قالى.وصدقوهبهآمنوا

)21((0.نعم:قالوا!واحدةوكلمتهم.واحدودينهمواحدإلههماليومفالعرب

هذاإنمع(لهميخرذلكأالزهانأولعليهاظهرالتيصورتهفيوهوقاللقد

ولم.الواحدةوكلمتهمدثهالعربتوحيدعلىعبرانهكما.الزهاناخرعليهخطرا

فعلتماأ:فقالكسرىعلىالمسلمينبنصربشرأخرىروايةوفي.يعقب

سيظهرأنهاها:فقال.عليهايظهرلم:قالوا؟عليهاظهرهل.فارس

5)22([عليها

كماالقرىليهدملاينزلجبريلكان.والتحذيرالتعليمهعالمكانتوهكذا

وليس.التحذيريكمنوراءهابكلماتيتفوهالدجالىالمسيحوكانلوطقرىهدم

.الجزيرةفيالدجالالمسيحظهوروبعد.الزمانآخرسثتهسيكونالذيالتدمير

هيوما؟صيادابنهعالمهيفماصيادابنيدعىرجلصورةعلىاخرىمرةظهر

ابناختفىومتى؟نتيجتههيوما؟التحذيرتموكيف؟استعملهاالتيادواته

بهالذيالدجلقناعنمزقونحناذب!ذنعنهاسنجيبالأسئلةهذهكل؟صياد

.الدجالالمسيحبصمات

..صيادابنهمالم

وجههوعلى.الأغلالعليهكانتلتميمالجزيرةفيالدجالالمسيحظهرعندها

ابنصورةفيظهرعندماأها241(سيفلتانهظنواحتىيثبوكان.)23(ا!زن

.24(لم72الربانيالفتح)والنساثيوالترمذيومسلمأحمدرواه)21(

72/24(.الربافيالفتح)ومسلمأحمدرواه)22(

.724/اأحمد)23(

.7224/أحمد)24(
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تؤكدالتيعروضهبعضيقدم.طليقاحراكانبل.أغلالعليهيكنلم.صياد

وذلكبالمدينةخبرهطارصيادابن)25(ولدوعندها.قوتهمفوققوةلديهأنللناس

قبل.منلأحدتتوفرلمعلاماتوهعهولدلأنه

كم.أهمهاأمورعنصيادابنأمليسال.ذرأباجمزالنبيأرسل.ولديوم

هسبقعلمعندهكانالنبيان.هذاوسبب؟ولديومصيحتههيوما.بهحملت

:يقولفكمان.أبواهحقيقةويعرف؟أبواههمامنيعرففهو.المولودبهذا

..أعورغلاملهمايولدثم.لهمايولدلاعاهاثلاثينالدجالالمسيحأبوايمكث"

ثمأقلبهينامولاعيناهتنام.نفعأوأقلهشيءأضرمختولا-مسرورا-روايةوفي

وأمه.منقارأنفهكانالأنفطويلاللحممضطربطوالرجلأبوه9فقالأبويهنع!

ولدوعندما.)26(!..الثديينطويلة-رواية-وفيالثديينعظيمةفرضاخيةامرأة

عشراثنيبهحملتإنها:الغلامأمقالت.ليسالذراباوانطلق.الغلام

ابن-رواية-وفي)28(شهرابنصحيةكانتولديومصيح!تهوإن)27(شهرا

.!شهرين

:فقال.قوراءدارأتىحتىمسعودبنالثهعبدومعهيك!يصالنبيانطلقعندئذ

وسطفيقطيفةفإذا.هسغودوابنالنبيودخلففتح(!البابهذاافتحوا"

تحتأعورغلامفإذا.القطيفةفرفعواإ،القطيفةهذهارفعوا":فقال.البيت

.6إاللهرسرلىأنياتشهدغلام)يا:فقالالغلامفقام"ياغلام)قم:فقالالقطيفة

الله،رسولأنيإأتشهد:النبيفقال.إ،الثهرسولأنيأتشهدأ:الغلامفقال

اما.نتائجعليهسيترتبالطريقهذالأن.الرصالةعصرهعيسعكيموأمأبطريقعنمجيئه)25(

.هحدودةدائرةوفيمحدوداسيكونعملهفإنءولخنىيظهرضيطانأنهعلىظهراذا

النعى.عنبعيداوسيكون

.24(لم06الفتح)والترمذيأحمد()26

.24(1/6الفتح)أحمدرواه)27(

.(16/42)أحمدروا.()28



فقالالئه!رسولأنيإأتشهد:النبيفقمال،الثهرسولأنيأتشهدأالغلامفقال

هذاشرهنبالثه"تعوذوا:-لجمرالنبيفقالى،الارسولأنيأتشهدأالغلام

.)92(مرجمة!ا

صيادابنإن!أرسلهمنهناكأدنأم!نفسهللقاءهنصيادابنجاءوهل

منذالفتنجميععلىبصماتلهفتنهاللهرسولهو.لحكمةاللهبهقذف.مقذوف

مثلافهناك.سبحانهكونهفيعديدةهلامحلهمتعالىاللهورسل.آدمذريةالثهذرأ

مبشرينإلاالمرسليننرسلوما):تعالىيقولى.البشرهدايةمهمتهمرسل

يقولاخرينرسلسلةفيسقط.الهدايةمنهجرفضفمن)03(!ومنذرين

صيادوابن،)31(!أزاتؤزهمالكافرينعلىالشياطينأرسلناأنأترألم):تعالى

النبي.قالكما.قلبهينامولاعيناهتنام،نفعاوأقلهشيءأضروسوللكنهرسول

وابن.بعدفيماسنرىكما.لهالممنوحةالطاقةهذهحدودفيسيكونوعمله

النةشاء.الساعهعلاماتأخطرمنبل.الساعةعلاماتهنعلامةرسول.صياد

يخلقلمالكونهذالأن.جيداالأحداثتفقهحتىالخاتمةللأمةيظهرهاأن

.يتفكرونوعندما.فيتفكرواالناسيخافكيبالأياتيرسلسبحانهوالثه.عبثا

قومفيصيادابنوبعث.ايةوالناقة.صالحلقومقبلمنالناقةأرسل.يعودون

.)32(!تخويفاإل!بالأياتنرسلوما):يقولتعالىوالثه.ايةصيادوابنهحمد

يعتبرونلعلهمالاياتمنشاءبماالناسيخوفتعالىالنةإن:كثيرابنقال

فإنهأمرتينهذامنتعوذواأ:حولهلمنقالعندماوالنبي)33(ويرجعونويذكرون

:ويقولالدجالالمسيحمنيتعوذكان-لمجعب!لأنه.الدجالالمسيحبذلكيعني

24(.65/الفتح)الصحيحرجالرجالهالهيثميوقالأحمدرواه)92(

.48الأنعام3(0)

،83مريم('1)

955الإسراء)32(

.3/ال!فسبر48)33(
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المسيحفتنةهنبالثهتعوذوا":لأصحابهويقول،"الكذابالأعورمنبكوأعوذ"

فأهرهمنهايتهأيضاهولطريقبدايةلأنهمرتينصيادابنمنوالتعوذ)5(!الدجالى

ظهورالأخيرالظهورمنوالتعوذ.التخويفظهور.الأولالظهورمنبالتعوذ

التدمير.

المسيحانيعلمفهو.بالأسبابأخذأنهإلا.بالحدثعلمهرغمىلمجروالنبي

المسيحوان.يديهعلىوليس.السلامعليهعيسىايديعلىيقتلالدجال

بعد.يتزوجوالموأولادهأولادهمنوالمهدي5المنتظرالمهديسيقاتلالدجال

عليهواقتحمالغلامدارإلىفذهب.الأحداثمنتتفاعلالتيالحركةرسالةلكنها

الاقتحاميوميكنولم!خطيرأمرهالبابوراءالذيإن؟يقتحملاولماذا.الباب

.أيامبعدهجاءتلابل.للرصدالوحيداليومهو

ابنبهيشعرفلمأالحلمناهزقد.روايةفيزاد)غلاموهو-!رالنبيلقيه

فنظر!!الثهرسولأنيأتشهدا:قالثمبيدهظهرهالثهرسولضربحتى.صياد

للنبي:صيادابنقالثم.(الأميينرسولأنكأشهدأ:فقال.صيادابنإليه

الحوارإنه.)34(أوبرسلهبالثهاهنت!:النبيفقال،!النهرسولانيأتشهدأ

فيالرسالةلادعائهصيادابنعنقيضربأنالخطاببنعمرأرادلذا!الدقيق

لأن.3()!تستطيعهفلن.تخافالذييكإنأ:النبيلهفقال.النبيوجود

يكنوالا.عليهتسلطفلنهويكنإن-روايةوفي.مريمابنهويستطيعهالذى

تقتلأنلكفليسهويكنلاوإن-رواية-وفي.)36(قتلهفيلكخيرفلاهو

ثانيأ().أحديستطيعهلن(أولا)ليبقىجاءصيادفابن.)37(العهدأهلمنرجلأ

.(/2كنز263)شضبةأبيابنالثانيوروى(،/262كنز3)جريرابنالأولروى)،(

24(../63الربانيالفتح)والترمذيومسلماوأبوداوووالبخاريأحمدرواه)34(

.(63/24الربانيالفتح)ومسلمأحمدرواه)35(

.(63/24الربانيالفتح)ومسلموالبخاريأحمد)36(

)65/24(.أحمد)37(
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النبيمهادنةأيامجرتالقصةهذهأنوقيل.عهدالنبيوبينبينهمقومفيولد

لمصيادابنإن(ثالثا).)38(فيهم(دخيل)أومنهمصيادابنوكان.لليهود

حركةكلالناسيفقهأنأجلهنولكن!قتلهعلىالناسيتسابقأنأجلمنيأت

جريمة.الهدفهذاووراءهدفوراءهاكلمةكللأن.يقولهاكلمةكلبل!له

أمهفنادته.)93(يهمهمقطيفةتحتفوجدهأخرىهرةالنبيإليهوذهب

فقال.صيادابنفخرج!إليهفاخرججاءقدالقاسمأبوهذااكهعبديا:فقالت

ابنمنيسمعأنيريدكانثي!لأنه،!لبينتركتهلو!الثهقاتلها!لهاما":النبي

أنىأتشهد":النبيلهقالدصياابنجاءوعندها.يهمهموهو.مفيدهجملةصياد

بالتهاهنت9:النبيفقال(اللهرسولأنيأتشهدأ:صيادابنفقال!الثهرس!ول

ولكن.يهمهملهنخلفيفوجدهأخرىهرةأتاهثم.وتركهخرجثمأورسله

يراهلاحتىالنخلبجذوعيتقيالنبىكانفعندها.الأولىالمرةفيحدثهاحدث

القاسمأبوهذااللةعبديا:وقالتأههنادته.يقولماالنبيمنهليسمع.صيادابن

:صيادلابنقالثم"لبينتركتهلوإ!اقهقاتلهاإ!هالها!:النبيفقال.جاءقد

فقالى)5(.،الماءعلىعرشاوأرى.باطلاوأرى.حقاأرىأقال،؟ترىما!

فقال(،اللهرسولأنيأتشهدأ:صيادابنقال"الثهرسولأنياتشهد،:النبي

أبوومعهالرابعةأوالثالثهفيجاءثم.فتركهخرجثم"،ورسلهبالتهاهنت":النبي

منيسمعأنرجا.اللهرسولفأسرع.والأنصارالمهاجرينمننفرفىوعمربكر

فقالجاءقدالقاسمأبوهذااللهعبديا:فقالت.إليهأههفسبقته.شيئاكلامه

"؟ترىما":صيادلابنفقال!لبينتركتهلو!إاذقاتلها!إهالها!:اللهرسول

4/934.السننمعالم)38(

.بتوربكلاميتكلماي)93(

رواه،إبليسعرشهذا):النبيفقال(الحياتحولهالبحرعلىعرضاأرى)روايةوفي)5(

وهذهإبلي!سعرشهذاواقالهرونوحولهالماءعلىعرشه(الوحش)الكتابأهلوع!ندأحمد

(.الدجال)المسيحالوحشستساعدالتيالدولهيالقرون
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انىأتشهدأ:قال،الماءعلىعرشأوأرىباطلاوأرى.حقاارىأقال

بالتهآمنت":النبيفقال(الثهرسولأنيأتشهدأ:قالأ،اللةرسول

(.0t)!ورسله

أمام.اللهعبدبنوجابربالنبيبدأفلقد!الحدثتكرارهناالبالغةالحكمة

اللهرضي.وعمربكرأبووفيهموالأنصارالمهاجرينهنبجمعوانتهىصيادابندار

أرى:صيادابنقالجيمعاوأمامهم.وشاهد.سمعالحشدفهذا.أجمعينعنهم

ابنوجودفيأنالأعجبولكن.الماءعلىعرشاوأرى.باطلأوأرى.حقأ

حتماسيقودالاختلافلأن!الاختلافمنالنبيحذر.الحشدهذاوامام.صياد

.؟التحذيرجاءفكيف.الدجالالمسيحإلى

وكان؟!هوفما.خبيئالكخبأناإناصائدابنيا":صيادلابنالنبيقال

اهبين،)41(بدخانالسماءتأتييومفارتقب)تعالىاللهقولنفسهفيأخفىقدالنبي

نفسهفيأسرهاالنبيأنورغم.الساعةعلاهاتضمنتأتيالتيالدخانايةوهي

!!اخسأ":إلنبيلهفقالإ(.!الدخإ!الدخأ:قالصيادابنأنإلا

(دخأبعضهمفقال؟قالوماذا:القومقالاللهرسولوليفلما.)43(أ!!اخسأ

بعديفأنتم!تختلفونهعيوأنتم)هذا:برواللهرسولىفقال.)43(،ذخأبعضهموقال

.)44(أ!اختلافأاشد

لهظهرولقد!البح!ثهذااهتدادعلىوقفاتمعهلناسيكونالموقفوهذا

.(6524/الربانيالفتح)الصحيحرجالرجالهالهيثميوقالأحمد4(0)

.01الدخان(14)

أخرىروايةوفي(قدركتعدوالنفإنك)روايةفيوزادتحقيرأوأبعدمزجورأاسك!تأي)42(

.(القدرتسبقلنفإنك)

وانبزار،(15/4)9والترمذي،(521/4)داوودوأبو،(11/)48مسلم،(6/42ه)أحمد(431

.(41كنز33/)والطبرانيوالبخاري./8(2الزوائد)

(./61f1هالعمالكنز)(/8الزوائده)عليبنالحسينعنالطبرافيرواه)44(
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فيصيادابنوجودانالاننقولانوينبغي!حينهفيسنبينهالكتابأهلعندمثيل

والإغراءالوسوسةيثيرمعثى،الأولألهمائالثلامعنيينيحملكانالرسالةعصر

.والإرشادالنصحيؤصلمعنى(والثانيأ

..والإغراءالوسوسةاتجاه

هيفما)45(عبادهبهاتعالىاللهابتلىفتنةصيادابنأمركالت:البيهقيقال

بهحملتفأهه.معهمولودةأدواتهكانتلقد؟الاتجاههذافيصيادابنادوات

بشيءيمرلاأنهيدعيوكان.ولدعندماشهرابنصيحةوصاح8شهراعشراثنى

علىوعلاوة.)47(السكةدملأحتىفينتفخايطرقاتفييسيروكان.41()كلمهإلا

.صيادابنيما!وجميرالنبيسألههذاوفوق.نفسهفيالنبيأسرهماعلموذاكهذا

.)94("صدق":النبيفقال.)48(هسك.درهكه:فقال"؟الجنةتربةما

يقلولم!عنهاالنبييسألهحتى.بالجنةصيادابنعلاقةما.الناسيقللم

لهينشأولم.ينتفخوهوحولهالناسيلتفولم!النبيلهخبأهماعرفكيفالناس

لأن.يحدثلمهذاكل.لدعيكمالهوالأشجارالأحجاركلامعنيسألهحزب

هذاوراءومن.لهدفاقهالاتفيهاتعمل.النبيوساحة!النبيبهاالساحة

فيعلومهاقد!طإذاإلا.ترشدلنوهي.لترشدجاءتوالايات.حكمةالهدف

فيوهجيئها.لترشدجاءتهي.لهاالناسيتيقظكي.بهلهاالمسموحالحدود

للمسيحمحدودةصورةءصيادفابن.تضرلاوالمعجزة.!س!للنبيمعجزةذاتهحد

فييعمللكنه.دجالهو.بهاظهرالتى.صورتهحدودفيوههمته.الدجال

./4818النووىشرحمسلم)45(

61/24(.)الخطاببنعمرعنأحمدرواه)46(

(.57/8I)عمرابنعنمسلمرواه)47(

هسك.بيضاءأي481(

.(YI)67/احمد)52/18(0)94(مسلم
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الناسمنوعصمه!)05(الناسهنيعصنكوالمحه)الناسمننبيهالثهعصممجتمع

الذكرفزلنانحنإنا)حفظهالثهفتولى.منهجهوعصم.بالمعوذتينالناسوغير

.)51(!لحافظونلهوإنا

هعيتعاملكانأنهإلا.عهدهفيورياحهاللأحداث-يخيرالنبياطمئنانورغم

المختونالمولود+صيادابنيرصدكان.لغدهاوفقاوليس.ليومهاوفقاالظاهرة

يخرجإن":يقولوكان.شاباأصبحأنبعديرصدهوكان.ولادتهبعدتكلمالذي

وعنديمخاطبهفأنا،الكاسحخروجهخرجإنأي)52(،"حجيجهفأنا.فيكموأنا

يأكفيتكموهإ)53(،.حيواناالدجالالمسيحيخرج"إنلمجير:وقالءالدافعةالحجج

الله.قدريأتيحتىوصغارصغاوفيفسيظل.كفايةوجودفيكانحيوأناخرجإن

الوسوسةاتجاهفيصيادابنمعالأولىالجيلتعاملوهكذأ.ليقتلههريمابنوينزل

.الإغراءفيهواندثروسوسةفيهتظهرلمالذيوالإغراء

..والإرشادالنصحاتجاه

النبيحذرلقد(ذخو)(دخ)بينالاختلافمحطةالاتجاههذافييكفينا

ولولا(الدخ)كانها.صيادابنوجودفلولا.صيادابنوجودفيالاختلافهن

.للاوش!ادأخرىمحطةمنبدلاكمانوإن.الاختلافمنالنبيحذرما(الذخ)

وها.السوسهحطةفماهي!السوسهحطةهيالمحطةهذهتكونأنأحبذفإنني

.؟لهاجاءالذيالنصحهو

المسلمونحاصر.اللهرسولبعدالسوسهدينةلفتحالمسلمودتذهبعندها

وقالوا.المدينةأهلمنوالرهبانالقساوسهوقف.وأخيراطويلاحصاراالمدينة

.76ئدةلماا(05)

.9لحجرا(15)

1(.364/4كنز)عسا!وابنالطبراني)52(

.24(87/الفتح)بزيادهوأحمد(،36441/كنز)عساكروابنالطبراني(ه)3
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يفتحلاأنه.وأوائلنا.علماؤناإليناعهدمماإن!الحربمعشرياأ:للمسلمين

المسيحكانفإن.الدجالالمسيحفيهمقومأو.الدجالالمسيحإلاالسوس

فهنا()54(00بحصارناتعنوافلا.فيكميكنلموإن.فستفمحونهافيكمالدجال

ويطالبون.الأقدمونلهمذكرهانبوءةيحترمون.فالقساوسة!العقلحواريكمن

حتما.القومبينالدجالىالمسيحكانفإذا.المدينةحولالصراعفيبتحكيمها

واتفقت.والغذاءالماءومنعالدماءلإراقةداعىفلايكنلموإذ.المدينةستفتح

موسىأبيجيشفيكانأنهاتفقأ:.كثيرابنذكروكماالمصسادرجميع

.البابإلىفجاء.يحاصرهفيمنموسىأبوفأرسله.صيادابنصاف.الأشعرى

المسلمونودخل.الأغلاقوكسرتء.السلاسلفتقطعت.برجلهفدقه

.)00((البلدة

فيطرفأهنادخلالأشعريموسىفابوا!وعبر!عظاتالمحطةهذهفيإن

كالوقفاتتماما.البحثهذاامتدادعلىوقفاتمعهلنايكونوسوف!التحكيم

القساوسةأن.المحطةهذهعظاتمنوأيضا(ذخ،دخ)أهلمعستكونالتي

المسيح!احذروالقومهمليقولواأو.ليناهوايذهبوالمللبابصيادابنكسربعد

تالواإنما.هذاقالواليتهمويا.لهمخلفقالكما!المسلمينمعالدجال

الأقدهينانيعرفوالم.الخلفأي.فهم.)56(المسلمينبنىالدجالالمسيح

هعوكمعجزة،الإسلاملنبيكمعجزةسطهرالدجالالمسيحان.لهمقالوا

دفنواالخلفلكن!يعملعقلإلايفقههالا.فكرمعجزةلكنها!المسلمين

منأعلىبتفكيريأتىلنالرغيففيرأسهيدفنومن.الرغيففيرؤوسهم

محاريبفيجلسوا.والرهبانالقساوسةأهامالسلاسلتقطعتفعندما.الرغيف

المسيحأخباروضعوالقد؟وراءهاوماذا؟حدثتكيف.الظاهرةليشرحوا.العلم

y.02/3الطبريناربخ)54(

.1033/2(الطبريتاريخ.)88/7(والنهايهالبداية)55(

والمدخل.المقدهةراجع)56(
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الآتي:فوجدوا.الجادالعلميالبحثمائدةعلىكلهاالدجالى

السماءلينجواإلىاختطافللنصارىيحدثأنبدلا.مصمادرهملهمقالت-

بعضهموبرهفىفنظروا.571(الأرضعلىالدجالالمسيحيحدثهالذيالضعقهن

.؟فكيف.الأرضعلىالدجالىوالمسيح.الأرضعلىفالنصارى.بعضا

هكعببهاالتيالجديدةالعاصمةوجودمنبدلا.مصادرهملهمقالت-

حددتها،التيالصفاتبنفسالناسهؤلاءظهورهنبدولا.الناسبهيطوف

بدولا.العلالديسيلأنهمالناسهؤلاءلحاربأنبدلاالدجالوالمسيح.كتبهم

.)58(سليمانهيكلهنوأسمىأكمليعتبرالذيالشكلالمكعبالبيتيسبان

.؟الناسنهؤلاءخادماالدجالالمسيحظهرفكيف

نأوعلموا،الخيرإرادةعندهمارتفعت،الجماجمفيالفكرصراعوبعد

يطلبقراراالرهبانأصدرعندئذ!لحكمهوقتهالثهاختار.لطفظهورالظهورهذا

.195(أفواجاالنةدينفيدخلواثم،الفاتحينمعالصلح

قدمكما)06(الكتابأهلمعارفمعتستقيمبضاعةصيادابنقدموهكذا

نصارىعلىالحجةالثهأقاموهكذا.)61(إلعربهعارفمعتستقيمقبلمنبضاعة

نصارىعلىقبلمنأقامهاكماالمسلمينبينصيادابنبظهوربالسوسالفرس

.الداريتميمفلسطينأهللراهبأخرىبصورةالدجالالمسيحظهرعندماالروم

وإسلام.وأسلمفبايعالأميالنبيإلىهرولثمالمصادرتميمقلبالظهوروبعد

المعالم.راجع(ه)7

المعالم.راجع)58(

8/7والنهايةالبداية(ه9) A.

عندهم.التيبالصفةلهمفظهرويضرب.يكسروحسنالكتابأهلعندالدجالالمسيح).6(

نأويدعيالطرقاتفيلهمينتفخكانلذاذلكشابهوماوالأزلامالقداحكانتالعربمعارف)61(

يكلمه.شيءكل
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عمرانبنتمريمإن؟كيف.بعدهالرهبالنملايينعلىحجةيكون.واحدراهب

تقبلها،المقدسبيتإلىأمهاوهبتهاوعندها.ونقاءطهرطريقكلهطريقهاكان

اللةأثبتوبهذا.كفيلهافيكونيتلقفهاأنأجلمنمنهمواحدكلوسارعالرهبالن

وجدالمحرابعليهادخلوكلمما.زكرياكفلهاثم.الرهبالنلسانعلىنسلهاطهارة

داخلالرهبانعلىالحجةاللهفأقمام.الأرضعلىشجرمنيأتلمثمرعندها

.بذوربلالأتيأنيمكنوالشر.شجربلايأتيانيمكنالثمرأنالمحراب

ملايينعلىحجةالمحرابداخلهنواحداالراهبكان،العذراءولدتفعندما

أفلا،بذوربلاثمر:يقولالمحرابداخلكانفالذي.الجبالقممفوقالرهبالن

يكونأنصطكانالهيكلبص!رهبانحبليربطهمالجبالرهبالنولأن!تعقلون

جميعاختلفتفإذا،الجبالقممفوقالصوتنف!سهوالهيكلداخلالصوت

.السلامعليهؤكرياصوتهووليكن،واحدصوتفيكفيالأصوات

مدكر،هنفهلأ!يكفيواحدراهب

.النصوصأهامالدجليندثروفيها.والإرشاد!النصحمحطاتهذهكانت

المحرفة،حقالدجالىالمسيحيعرفونالصحابةهنالعديدكانالإسلامصدروفي

.صيادابنوجودجوهرهيوالشكوالمعرفة،فيهشعككالاخرالبعضوكان

بالقطعيعرفكانموسىأباأدنبيناولقد.التعبيرصحإذا،فكرلةحالةصيادفابن

الحقيقة.هذهيعرفالصحابةهنآخمفمن.صيادابنهوالدجالالمسيحأن

بنصافأ:قال؟الدجالالمسيحهومن،طالبأبيبنعليللإمامقيل-

.[)62(صياد

،الدجالالمسيحهوصيادابنأنهراتعشرأحلفلأنا:ذرأبو-وقالى

24كنز)المنادىابن)62( / II(.)
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هنسمعتهلشيءوذلك،بهلي!سأفواحدةمرةأحلفأنمنإليئأحمث

)63(،.000بئالنبي

صائدابنأنباللهلحلفاللهعبدبنجابررأل!:المنكدربنمحمد-ودال

الخطاببنعمرسمعتإني:قال؟بالنةأتحلف:فقلت.الدجالالمسعحهو

.)64(،ينكرهفلم،لمجماللهرسولعندذلكعلىيحلف

يشكانلا،الدجالىالمسيحهوصيادابنأنيحلفانوجابرعمرابن-وكان

فيوكانهكةدخلإنه:فقيل.أسلموإن:فقال.أسلمإنه،لجابرفقيلأفيه

.6()(دخلوإن:فقالالمدينة

أمعلمتوعندماصادابنأغضبقولاقالقدكانعمربناللة-وعبد

علمتأما؟صائدابنمنأردتما،اللهرحمكألهقالتبذلكحفصةالمؤهنين

.)66((يغضبها"غضبهمنيخرج"إنما:قاللمخ!الثهرسولأن

المسيحهوصيادابنأنتسعابالنهأحلفلأنامسعودبناللةعبد-وقال

.)67(،بهليسأنهواحدةأحلفأنإليأحب،الدجال

أنهعلىالصحابةوتأكيد،صيادلابنالدائملمج!النبيرصدقدهناأنوبعد

ابنقالفماذا.السوسيومصيادابنهوقفوبينا.الدجالالمسيحهوصيادابن

نفسه؟عنصياد

،المشرقهذاقبلالمدينةهنجي!شفيأقبلنا:الخدريسعيدابولقول

ولا،احديرافقهولا،أحديسايرهلاوكان،صيادابنالثهعبدالجيشفيفكان

.(61641/كنز)شيبةأبي(،A/2الزوائد)والبزارأحمد)63(

.(121/4)أبوداوود،(25/81)مسلم6(4)

18(.لم)47النوويشرحمسلم)65(

.()57/18مسلم)66(

/8(.الزواثده)لعلىوأبىالطبرى)67(
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فينازليومذاتأنافبينماإ!ا-.دجالىاالمسيحوسعمونه.يضاربهولاأحديؤاكله

اباياأ:فقال.إليئجلسحتىفجاء،جالساصيادبنالثهعبدرانيإذ،ليمنزل

أها.الدجالالمسيحإنييقولون.لييقولونوماالناسمنألقىما!سعيد

مكة،ولاالمدينةيدخلولالهيولدلاالدجالالمسيحيقول!الثهرسولسمعت

أبوقال،مكةأريدوأناالمدينةمنخرجتهوقد).(ليولدقدأ:قالبلى:تلت

الدجالالمسيحبمكانالناسأعلمإنيوالثهأ:قالثم.لهرققتفكاننيسعيد

يخرجالتيالقريةواسمأمهواسمأبيهواسمباسمهلأخبرتكضئتلوواثه)68(لأنا

منالساعةهذههووأين.ومكانهمولدهلأعلمإني-رواية-وفي)96(منها

ابوقال،V(اةاكرهلمهواكونانعليعرضولو-رواية-وفي)07(الأرض

.)73(اليومسائرلكتبألهقلت-روايةوفي-)72(فلبسني:سعيد

مرتينذكرتاقتلهمافهولكنتقتلوهمفلمأمراتثلائةالقرآنفيوردلأعدائهالثهمقاتلة)8(

ادعواالذينعلىوتنطبق.اخرىمرةذكرتثم.مكةكفارعلىوتنطبق.الأنفالسورةفي

ابناماننرىلذا.الهوىيهوديةالصورةآدميةصيادابناصرةأنيثبتوهذا.ولددثهأدن

قاتلها!مالها5عليهاالنبيودعؤ.منهالنبياقتربكلماابثها-تس!ويشلحمايةتفرغتصياد

تعالى:قالاللهيقاتلهالدينهذاعلىالذيلأنالدجالالمسيحدينعلىبانهاتفيد،.اثه

يضاهئونبأنواههمقوفمذلكافهابنالمسبحالنصارىوقالتاقهابنعزيراليهؤوقالتة

.03،التوبةيؤفكونفأنىاقهتانلهم.قبلهنكفرواالذينقول

.2(4)66/احمدرواه)68(

.(24)66/أحمدرواه)96(

/)4التربذي7(.) 5 1V).(5/18)2مسلم.

(.I/58)1مسلم71()

+(18لم05)مسلم)72(

.66/42أحمد)73(
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جازإذا،الدجالىالمسيحقرينهويكون،لنفسهصيادابنشهادةمن

أرضيةنفسعلىيقفوهويعتزلونهكانواالصحابةأننسجلشهادتهومن-التعبير

عنصيادابنأفصحأنوبعد.حينهفيسيناق!شالاعتزالوهذا(VI)الصحابة

هذاأو،الدجالالمسيحهذانقول،تاويلإلىلحتاجلاصراحةبكل،نفسه

وأين؟فمتىهاتقدكانفإذا؟ماتهل:بمعنى؟ذلكبعدذهبأين.القرين

اللحظة!هذهحتىيمتلملأنه،قبرلهليسانه:هىالمريرةالإجابةإن؟قبره

هوصيادابن:يقولىكانالذيعنهالنةرضيجابرعندفالإجابة؟ذهباينأها

بالثهيحلفوكانالمدينةدخلوإنمكةدخلوإن،اسلموإن،الدجالالمسيح

.)75(،الحرةيومصيادابنفقدناأ:يقول...ذلكعلى

يومإنه؟الحرةيومهوفما!الحرةمحطة!الأخيرةالمحطةفي!ذهب!فقد

الدجالللمسيحيعدولم.الدجالالمب!يحيمثلكلهالواقعأصبحيوم!العار

اليومإنه.مطارداالحقوأصبح!اههثديمنالدجلالرضيعشربأنبعد،هكان

انتقدهامنالشرعيةهنبهالةواحيط،الخلافةكرسيعلىفيهالشذوذجل!سالذي

.الغفرانصكوكفينصيبلهوليس.الشرعيةكلىخارجاعتبر

الاختفاءهذاإلىأشارقدفالنبيإننقول.الحرةملفنفتحأن،وقبل

الفتح.فيحجرابنعنهقالالاختفاءوهذا.حينهافيستأتيعديدةأماكنفي

المسيحظهورحديثاي)الداريتميمحديثمنبهيجمعهاوأقربأ

النبي.ورأىسمعمنهوكلالصحابيأنتعريفأي)74(

شرحمسلم1(،)131/الصغيرالتاريخفيالبخاري/4(0)121وأبوداوود)75(1

صيادلابناجدفلمالحرةفيوالجرحىالقتلىاسماءراجعتولقد1(،4/8)7النووي

اسم.
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شاهدهالذيوهوبعينهالدجالالمسيحهوصيادابنوكون(الجزيرةفيالدجالى

الذي.الدجالالمسيحصورةفيتبدىشيطان.ص!يادابنأن.هوثقاالداريتميم

قدرالتيالمدةتجيءأنإلى.قرينهمعفاستتر(صيادابنأيأتوجهثمتميمراه

مسلكالبخاريسلكذلكفيالأمرالتباسولشدة.فيهاخروجهتعالىالثه

حديثيخرجولم.صيادابنخبرفيعمربنجابرحديثعلىفاقتصر.الترجيح

ظهورحديثيخرجلمعليهالأمرلالتباسأي.)76(،تميمعنقيسبنتفاطمة

.الجزيرةفيالدجالالمسيح

دودنهنمكانهأينيعرفكاقالذيالجسدفيودخل.صيادابناختفىإذن

التيالقريةاسميعلمكانفالقرين.الأصلجسدفيالقريناختفى.الثهخلق

ليتطابق.صيادابنالصورةصاحبذهب!الزهاناضالدجالىالمسيحمنهايخرج

تحملصورةفيالزهالنآخرليخرجا.الديرفيظهرتالتيالصورةصاحبمع

.الإطلاقعلىالبشريالجثستاريخفيدكتاتورأعظمهوواحدمخلوقملامح

شرفعلىاعلامهاأهيةبنيفيهرفع!الذياليومإنه؟الحرةيومهوفما

كانلأنه.معاويةبنيزيدالخليفةعلىخروجهمالمدينةأهلأعلنفدندماالعذارى

ولا،)78(الشهواتعلىإقبالفيهوكان،)77(المنكرودفعلالمسكريتناولى.فظا

هدينةوغزوالجيوشبتجييشيزلدأمر،)97(الصلاحولابالزهديعرفولالهفقه

وتحركت.فعلهكانمهما.جريمةعليهالرعيةخروجلأن.ييرالثهرسول

.57صالإسلامىالتراثدارط،الكبرىالساعةأشراط)76(

يزيد.ترجمةالعماد/ابنالذهبشذرات)77(

./0238والنهايةالبداية)78(

.168/1النهجشرحفيالمغربيالحديدأبي)97(
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.حزمابنيقول.الجيوش

يوموالأنصارالمهماجرينبقايافقتل.المنورةالمدينةيزيدجيوشوغزتأ

قتلواالصحابةافاضللأن.وصروههالإسلامهصائبأكبراليومهذاوكان.الحرة

القبربينالروضةفيوبالتوراثت.-لمجبئالنبيمسجدفيالخيلوجالت.جهارأ

بعدالجيشانتقلثم.أيامثلاثةالمدينةوانتهب!ت.جماعةفيهتصلولم.والمنبر

.)08(،بالحجارةالبيتورميفحوصرتهكةإلىذلك

ويضرب.أمهصفيجذبه.رجلهمنالرضيعياخذالجنديكانالحرةوفي

ألفولدتالحرةوبعد،)81(إليهتنظروأمه.الأرضعلىفيشثردماغهالحائطبه

ومنسبعمائةكانوالأنصارالمهاجرينمنالقتلىعددوإن.زوجغيرمنامرأة

حاجةفيهذههثلقيادةفهل.)83(بدويذلكبعديبقولم)82(آلافعشرةغيرهم

تاماطمئنانبعدالدجالالمسيحاختفىلقد!شيطانإلىأو!الدجالىالمسيحإلى

اختلافهنأكبرالإختلافأصبحأنبعط.الأمةجسدفيحدثتقدالخرومبأن

:فقالالاختفاءهذاإلىالنبيأشارولقد.وذخدخ

)85((هوتيمنقريبليكوننأو.رانيمنالدجمالىالمسيح)84(اليدركن

كلامى"وسمعرانىهنبعضسعدركهلعله"

النبيشاهدواالذينالحمحابةهعاويةبنيزيد(!المؤهنينأهير)قتلولقد

.14.صالعربيةالمؤسسةط،حزمابنرسائل)08(

.002قتيبةابن/والسياسةالإمامة)81(

(8)Y1228والنهايهالبداية/.

ء815صالتمحميالعرب/أبوالمحنكتاب)83(

.راهأيببصره(ادركهو)زماثهأدركحتىوعاشأدركهحتىم!ثىلقالىاللحوقلمالإدراك841(

.(32/41.كنز)الطبراني85()

.(2/0341كنز)والحاكموأبوداوودوالترمذيأحمد)86(

:904لم



الشمستحتوظل.بالجسدالدجالالمسيحاختفىقتلهمويوم.كلاههوسمعوا

كانواالذينالأبطالبهكان(المؤمنين)اميروجيش.إدراكهذاأليس.الواقعفي

لأهدافه؟ومناصرةالدجالللمسيحإدراكهذاأليس،)87(النبيعهدفيأطفالأ

فلقد.هصرعيهعلىالفتنبابفتحبهيقصدالدجالالمسيحإدراككانفإذا

بالإدراكيقصدكانوإذا!البابهذافتحوالأنصارالمهاجرينعذارىشاهدت

دخولولوم.اليومهذافيالنبيمسجدفيالخيولبالتفلقد.صيادابناختفاء

.!إإساكنا.هادئاالأصلجسدفيالقريندخوليومنفسههوهذا،الخيول

وجميع.الأخيرةللمرةبصورتهوشاهدوه.صيادابنزمانأدركواهؤلاءجميع

عامكانتفالحرة.الشهواتوتتبعالصلاةتضيععندهالذيالبابفتحأدركواهؤلإء

:قالعل!والنبيوستينثلاث

،الشهواتواتبعوا،الصلاةأضاعوا،)88(سنةسيتنبعدخلفيكونأ

القرانويقرأ.تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرأونخلفيكونثم،غيايلقونفسوف

.(AA)"وفاجر.وهنافق.هؤهن

أجلمنمالوفاالشاذيكونلكييعملالذيهوالفاجرالمنافقالطابورفهذا

بجميعالدجالالمسيحثقافةأصحابالتاريخاهتدادعلىوهمالدجالىالمسيح

هنهخرجتالفرعوهذا.الأهةفيالدجالىالمسيحفرعهمباختصار.اسمائها

أيضا.العديدةوالأوراقالعديدةالفروع

هوأم.نفسهتلقاءهنخرجالفرعهذاهل.سؤالالذهنإلىيتبادروهنا

الغلمانليكونكافيةمدةوهيسنةوخمسينثلائةبحوالي!النبيوفاةبعدحدثتالمجزرة871(

لحديثالأمةأعماردائرةفيستكوناعمارهملأنالحرةيومأبطالأالنىعاصرواالذين

.التزمذيرواه"ذلكيجوزمنوأقلهموالسبعينالستينبينماأمتيئأعمار):الني

.،ستينعامبعد5:النبيقالىآخرحديثفي881(

والحلاصمحيانابنرواهالحديثولكن023/8(،البداية)أحمدبهتفردكثيرابنقال)98(

/IIكنزه) IA.)
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نإ؟المنحنىحدثالمكانهذاومن.ماهكانفيحدث.مالخطانتيجة

ترتبالخطأهذاوعلى.مالخطأنتيجةأنهيقولون.السليمةالأذهانأصحاب

شيئأيتسعبدألكنه.المستقيمالصراطعلىصغيرابدأقديكونربما.المنحنى

بينالخيولتبولإلىالأمروصلحتى،للأخرىتمهدمرحلةكلوبدأت.بشيء

همومن؟المنحنىحدثمكانأيففي.كذلكذلككانفإذا.والمنبرالروضة

.؟الدورهذاطبيعةفما،كانفإذا.هذافيدورصيادلابنكمانوهل؟رجاله

يجب:فنقول.الأمةفيصيادابنعملجوهرعلىالضوءنلقيالبدايةفي

صورةعلىالجزيرةفيالدجالالمسيحيظهرأنشاءعندماتعالىالثهأننعلمأن

علىالأولالصدرهجتمعفيالدجالالمسيحيظهرأنشاءوعندما.مالأفراد.ما

الهدفهذاوراءوهن.لهدفكلههذاإن.مابطريقةأعمالهويمارس.ماصورة

فيالدجالالمسيحليشاهدوا.جميعأخلقهدونمنالثهاختارهمفالذين.حكمة

إذاإلاتظهرلنالحكمةوهذهبالغةحكمةاختيارهموراءيكونوأنبدلاالجزيرة

الرسالة!دفاتجاهفيالحدثأوراقتوضعأنفبعد.كلهاالحدثأوراقأجمعت

تميممعتكلمعندهاالدجالفالمسيح.وضوحبكلالإشاراتتظهر.العالمية

وكذلك.عبثايأتلمالظهورهذالأن.عشوائيةأسئلةأسئلتهتكنلم.ورفاقه

وانتهتالسفينةحركةشلتبرياحبدأتفلقد.عبثاتكنلم،إليهالرجالرحلة

ظهورأو.صيادابنصورةعلىالدجالالمسيحظهوروكذلك،)09(تتكلمبدابة

بهاتفوهكلمةلكلتكونأنبدفلا.الدجالالمسيحقرينصورةعلىصيادابن

بعدأيضاالأهدافهذهوتظهر.حكمةالهدفهذاوراءومن.هدفصيادابن

الرسالةهدفنحو.المستقيمالطريقعلىووضعها.كلهاالحدثأوراقتجميع

.؟الرسالةفراثضمنفريضةنحومثلأيكنولمالرسالةهدفولماذا.العالمية

والسير.شلاءبقدمالسيريعني.أخرىفراثضوقتل.مافريضةاحياءإن

علهماتفيالحديثراجع9(0)
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كانواالخوارجأنترألم.المستقيمالصراطعلىهنبصاحبهينحرفشلاءبقدم

المستقيم.الصراطعنانحرفوالأنهم.شيئاعنهمالعبادةهذهتغنفلم.بالعبادة

القراءةهذهتغنفلم.القرآنيقرأونالإسلامفيفرقةسبعينهنأكثرأننرألم

الطريقعلىهناخرفوالأنهم.منهمالناجيةإلاالنارفيبهمفقذف.شيئأعنهم

الثهبكتابوبالإيمان.الإسلامفراثضبجميعيتحققالإسلامهدفإن.المستقيم

أراكبماالناسبينلتحكم.بالحقالكتابإليكأنزلناإنا)تعالىقال.كله

المسيحهدفكانولما.)29(!كتابمنالتهأنزلبمااهنتوقل))19(!المحه

لاالهدففإن.السلامعليهماللهرسلجميعهنهحذر.عالميهدفالدجال

الذيذلكسقيمفكرصاحبويكون.بغايةإلاتواجهلاوالغاية.بهدفإلايواجه

دخولادابفيلمج!النبيسنةاتباعأحسناإذاتواجهالدجالالمسيحغايةمثلأيقول

الفرنسية.الحملةوجهفيالسلفقرأهكما+البخاريتراءةفيمثلاأوالمرحاض

ابنبهاتفوهكلمةكلكاذتولما.)39(الأزهرالجامعصحنبخيولهمدخلواالذين

الجوهروهذاصيادابنعملجوهرعنالبحثالأنفالمطلوب.يوراءهاحكمةصياد

تنامنفعاوأقلهشيءأضر"أنهقالفلقد.صيادابنلعمل-لمج!النبيتعريففينراه

تنامعيناهوان.قليلعندهوالنفع.كبيرالضررأنيظهرهناهن،قلبهينامولاعيناه

وظهر.ويراها.الأحداثهذهبأطرافيمسكقلبهولكن.تراهافلاالأحداثعن

وجدهذهبفلما.صيتهذاعأنبعدصيادابنليرىالزبيرذهبعندمابوضوحهذا

صولاسمععودتهوعند.صيادابنوالدةهعالزبيرفتحدث.تط!يفةوعليهنائمأ

انهنعمأ:قال؟سمعتفقالوا:،؟فيهكنتماماألهماوقال.معهومنهويناديه

.صيادابنهوفإذامنهفاقتربوا)49(،تلبيينامولاعينايتنام

)19(النساء501.

.اهالشورى9()2

الجيل.دارط،/1852المدنيتاريخ)39(

61/24(.الرباني)الفتحأحمد14()
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يهدمكانأنهأساسعلىيفهمألاينبغيصيادابنأعمالفيالشديدوالضرر

اللهكتب):كتابهفيقالتعالىواللهتعالىاللهرسولالنبيلأنعتعروالنبيشيدهها

ابنمهمةمعيستقيممعناه،صيادابنضررإنما.9(أه!ورسليأفالأكلبن

المسيحهموميحملوهوالطرقاتفييسيرالذىالجسمذلك.صيادفابن.صياد

تحدثإذاأنهبمعنى.للفعلتحضيريرسم.شديدباختصارهو.كلهاالدجال

الشخص.هذابحضور.صيادابنبهاينطقالتنيالكلمةفيفإدن.ماشخصهع

سيقومحركةأيوإن.مستقبلاالشخص!هذابهاسيتهم.مالفلسفةدقيقتلخيص

نأإلىإشارةالحركةهذهستكون.ماشخصمنتوجيهعلىبناءصيادابنبها

ابنأنهعنىوليس.مايومفيأمرهلمنهنهجانفسههوسيكونصيادابنتصرف

مسلوبالفعلهذاصاحبان.المستقبلفيماشخصلفعلتحضيريارسماصياد

هذاعلىترتب.أخطاءهنفيههاصححفإن.الفعلبهذاهختبرهوبل..الإرادة

رسمصيادفابن.مافتنةذلكعلىترتبالتصحيحعنغفلوإن.نجاةالتصحيح

من.كلهالكونلأنوذلك.هازمنفي.ماشخصبهيقوممالفعلتحضيري

علىتنبتمتىالورقةيعلمسبحانهفهو.تعالىالنةسلطةتخط.عليهوهنفيه

تعالىويقول.زمنايوفيتسقطهاالتيالريماحتأتيهامكانأيومن.فرعها

هاويععلموجهركمسركميعلمالأرضوفيالسماواتفيالتهوهو)

والخبيث.الطيببينبهايميزبإرادةهزودالثهكونفيوالإنسان.)69(!تكسبون

اووالفعل.)79("فليكفرشاءومنفليؤهضشاءهن):تعالىيقول

تعالى:يقولىالإنسانلهذاتعالىاللةمناختبارهو.إنسانكلطائرةفيالحدث

تعالى:وقال.)89(!قلوبكمفيماوليمحص.صدوركمفيمااتهوليبتل!)

.12لهلمجادا(59.)

.3نعاملأا(69)

9(V)92لكهفا.

.451عمرانآل)89(
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مأةسبحانهوفالى.)99(،والصابرينهنكمالمجماهديننعلمحنىولنبلونكمأ

.)001،أمنكمجاهدواالذينافهيعلمكركواولماأنحسبتم

تفكيرفهذا،يكونأناثهقدرماتغييرهو.الفعلبتصحيحالمقصودوليس

حركةطريقعنجاءاذاالفعلهذاان،المقصودانما.مستقيمغيرلرأيسقيم

الحركةف!ن.الدجالالمسيحمنكلمةأساسهابفلسفةخرجأو.الدجالللمسيح

نفسأوالحركةنفسأخذتاذاأها.الزمانآخرالدجالللمسيحستمهدانوالفعل

نصيبأيفيهاالدجالىللمسيحيكونلنف!ذ".الإسلامبميزانووزنتالمكلمة

فيالمواتفهنالعديدوسنرى.للحدثالكروكيالرصميحملأنهمنالرغمعلى

وأقلهضيءأضر.صيادابنأنمعنىأبينأنالتوضيحبهذاأردتوانني.حينها

يحملمماأكثرللضرروهفاهيمرسوهايحملهوأي.النفعضدفالضرر.نفعا

حولجدلاأثارتالتيالمالهصكانالنفعمجالىفيفمثلأ.للنفحومفاهيمرسوما

اختلفت.الأمةولكن،الاختلافهنحذرالنبيان.هناذ،لنفع،ذخد!،أدخ

النفعفكان.الدجالالمسيحإلىاتباعهسيقودحتما.ثابتةأصولىعلىوالاختلاف

كثيرفيواختلفت.التحذيرتأخذلمالأهةلأن.أكثروالضرر.أقلالمقامهذافي

.النقاطمن

فيوأثموحدثالذيالمنحنىهوهاوالآن،صيادابنعملجوهرهوفهذا

كانهؤلاءرأسوعلى،المنافقومنهمالفاجرهنهمالقرآنيقرأونخلف،نهايته

وهحاصرة!المدينةغزوقرارصاحبهعاويةبنيزيدإ(المؤمنين)أميريجلس

نإ.عنهمااللهرضيعليبنالحسينتتلقرارصاحبأيضاهوكانكما!الكعبة

قاعدتهتكونسماالأحداثخريطةعلىرسمناإذا،تحديدهيتم،المنحنىهذا

بدايةعلىالسهمهذارأسسيكونعندئذ.أعلىإلىواتجاهه،يزيدعرشعلى

31.محمد)99(

16.التوية()001
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جسمف!نيزيدالملكعرشفوقالسهمقاعدةكانتاذافمثلأ.بالضبطالمنحنى

رضيطالبأبيبنعليالمؤهنينأميرالىينتهيثم،معاويةبالملكسيمرالسهم

عنههاثه

المؤهنينأهيرأقدامتحتمنبدأهنحنىفيسأبحثانني،الحقيقةوفي

المستقيم،الصراطعلىكانتعنهالثهرضيالأميرفاقدام.طالبأيبنعلي

شروختدلتبقليلوبعدئذ.ربهالإماملقيحتى،المستقيمالصراطعلىوظلت

الراياتهذهوكل،إسلاميةرايةلهاسمكل،اسمأسبعينمنأكثرلتحملوأكصان

طريقةعلىتكونأنإما،المنحنىهذاتتبعوطريقة.الناجيةالرايةالاالنارفي

عصرحتىصيادابناختفىيومهنالأحداثبعرضنقومأي،الصاعدالجدلى

عرضأي،النازلالجدلطريقةعلىتكونأنواما،عنهالكهرضيالإهام

الطريقةافضلف!ننيأيضاالحقيقةوفي.الحرةيومالىالإماميوممنالأحداث

فيليستقرأماههالبحرموجبهيدفعالذيالهشيمنرىحتى،أعلىهنأي،الثانية

.الانتصاررايةصيادابنفيهيرفعبميدانالمطافنهاية

البدابة،أ

فتختلفتختلفواالاوقالوسنتهالثهبكتابيعتصموابأنأمته!النبيأمر

)201(1واناقلتهمنيفهووافقهفإناللةكتابعلىحديثي"اعرضواوقال،)1.؟(قلوبكم

فيكمتارك"إنيوقال،)301(الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمنهلك"انماوقال

بيتي،أهلوعترتي،والأرضالسماءبينماممدودحبلاللهكتاب:خليفتين

عبادهيبتليأنتعالىالةتضىولقد"أ401(الحوضعلييرداحتىيتفرقالنوإنهما

.(1/كنز677)والنسائيداوودوأبوأحمد(101)

.(971/1كنز)نيلطبراا(2.1)

(.I/081)كنزهسلم(3101

ء(1كنز187/)سننهفيمنصوربنوسعيدالطبرانيأحمد4101(
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نأيتركواأنالناسأح!سب):سبحانهفقالى.إيمانمنعندهممابحسبالمؤهنين

!دقواالذينالتهنليملمن.قبلهمهنالذينفتناولقد.يفتنونلاوهمآمنايقولوا

التيبالأحداثال!صحابةالثهابتلىي!النبيهوتوبعد.؟("إهالكاذبينوليعلمن

الأمثلثمالصالحونثمالأنبياءبلاءالناسأشدلأن،إيمانهمقوةهعتستقيم

رحاأنأوأخبر)601(.للأمةتعالىاذاختباراتضمنهوتهعدثف!والنبي.فالأمثل

خمسوفي،)7.!(وثلاثينسبعأووثلاثينستأووثلاثينلخمسستدورالإسلام

ولكن)809(.طالبأبيبنعليالناسوساثرالصحابةوبايع،عثمانقتلوثلاثين

أهدافله،آخراتجاهلهمكانسفيانأبيبنهعاولةرأسهموعلىدهشقاهل

الكافرونكرهولوتحقيقهامنبدلاأهدافلهاالأهةهذهولأن.أخرى

هذهلتحقيقالمشاعلحملةيضمالذيالوعاءجدد-لجررالنبيفإن.والمشركون

طالب،ابيبنعليالمؤهنينأميرالمشاعلحملةرأسعلىوجعل،الأهداف

:فقال

فإنهطالبابيبنعليفالزهوا،ذلككانفإذا،فتنةبعديسيكونإ

.؟()9.!والباطلالحقبينالفاروق

فليسينصركلمفمن،الحقعلىوانت،الباغيةالفئةستقاتلعلي)يا

.11()يخأا

.)"11("اللهفارقفقدفارقنيوهن،فارقنيفقد،علييافارقكإمن

2-3.)ه.1(العنكبوت

هوتىنجا.مننجافقدثلاثمننجامن)والحاكموالطبرانيأحمدرواهالذيالنبي)601(حدثحا

11كنز."معطيهبالحقمصطبرخليفهوقتل.الدجالوالمسيح / 1 A.

.(21/11.كنزداووءوأبو(أحمد01)1

.2.ص/الذهييالإسلام1(دول)80

(.)2/611كنز)ثع!م1(أبو)90

.(6/11كنز13)عسلارابن(011)

.(614/18كنز)والحاكمالطبراني11()1
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الأحاديثوردتالمعسكرهذاوقي!الصراعفيالحقمعسكرفهذااذن

كليعلمحتى،باسمائهمجنودهبعضوتسميبل،أتباعهتحددالتيالمتواترة

الحقمعسكرأميرأها.الفتنةهذهفيالحقيقةتوجدأين،بصرأوسمعصاحب

:الأولاليوممنأعلنهافلقدعنهالثهرضي

لاأن،إليئ!الأهيالنبيلعهدإنه،النسمةوبرأ،الحبةفلقوالذيأ

.)2؟1(،منافقالايبنضنيولا،هؤهنإلايحبني

اصبتالقضيةلأن،وحدهيقفأنالمؤمنينأميريضرلاالتحديدهذافبعد

داخل،نفسهفيالعذراءالمنطقةإلىهوكلإنسانوكل.باطلواما،حقإها

لأنسيحايسبنفسهفيبمالأنه،وجدانهضفافوعلى،قلبهاعماقوفي،ضميره

اهاالمسلموقلب.)13؟(القلوبفيهاليمحصالصدورفيهايبتليبأنقضىالله

مؤمنكليحبهعنهالثهرضيوعلي.هنافقايكونأنوإهامؤمناصاحبهيكونأن

عاصرها،هنكلقلبداخلالقضيةمعالمتحددتوهكذا.منافقكلولبغضه

القيامة.يومتعالىالثهاهامسيقفالتحديدهذاوعلى

.)114(أهرةأولخلقنحمكمافرادىجئتموناولقد)

.)115(،عملتهانفسكلوتوفى،نفسهاعنتجادلىنفسكلتأتييوم)

[Jالدجاالمسيحوبصمات!الجماجمصراعأ

رغيفعلىأو،ديناربريقعلىأصحابهايتصارعالتيهنابالجماجمأقصد

حيث،الأولىالصفوفكراسيهنكرسيعلىأوالفتناوحالفيقمحهنبت

.(/2113كنز.)حيانوابنماجةوابنوالنسائيوالترمذي)64/2(،مسلم(1)12

لا"نلوبكيمفيماولبمحص.صدوركمفيمااللهولببنلي!نعالىالثهلفول)113(

45106عمران

.49الأنعام(411)

()15I11االنحل.
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هذهوأصحاب،العاهةالساحاتفيالتحياتالكراسيهذهأصحابيتلقى

ضدمعاويةفمعسكر.سفيانأميىبنمعاويةجميعاأعلامهميرفع،الجماجم

:قالعندماالمعسكراتهذههعالمحدد!والنبي،عليهعسكر

.)117("المنافقينيحسوبوالمال،المؤمنين)16؟(يعسوب)علي

علىعثمانقميصهعاويةوضععندمابدأ،والكرسيوالرغيفالمالىوطريق

وظل.عثمانقتلةيقتلواحتىالنساءيأتوالابأنالأجنادإلىوكتبدهشقهنبر

فزين،المنظمةالشمويشبعملياتهعاهـلةبدأثم)المنبرعلىستالقميص

mخرج(؟اi)لأهوراعليهموألبس،الفتنةحبقلويهمفيوزرع،الضلالةللناس

كلورفض،عليالمؤمنينأميرفيالمتمثلةالشرعيةالقيادةعلىوجنودههو

قالرسالةمبعوثمعاليهوأرسل،المؤمنينأميربهاتقدمالتيالصلحمحاولات

فيها:

وقد.والجملالناقةبينيفرقمنفيهمماالفبمائةأتاتلهأنيعلياابلخأ

يومالجمعة،صفينإلىمسيرهمعندبهمصلىأنهلمعاويهطاعتهمفيبلخ

.)02؟(،عليهاوحملوهالقتالعندرؤوسهمأعاروهولقد،الأربعاء

النماقةبينيفرقونولا،الأربعاءيومالجمعةصلواالذينهؤلاءهمفمن

:البخارييقول؟هؤلاءينتميقبائلأيف!لى!معاودةرجالانهم؟والجمل

أعاريبهعاويةهعوكان.!النبيأصحاب-عنهاثه-رضيعليهعكانأ

.)؟12(،القباثلهنوغيرهموجذاملخماليمن

المؤمنين.أميرأيوالمعنى.النحلمللثاليعسوب1()16

.(4/0611كنز)عديابن1،)17

1(1)Aهلم235الطبري.

.215/2المعنزليالحدبدأبي)911(

./413/الص!معوثيالذهبمروج)012(

(1Y1)4الصغيرالتاردخg1لم.
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نميمشاهدأنيوم،الأعرابشلواالذينانهم؟هؤلاءوجذاملخمفمن

فحدثني..).:النبيحدشطفيجاءفلقد!الجزيرةفيالدجالالمسيحالداري

((O)00022وجذاملخممنرجلأئلاثينمعبحريةسفينةفيركبأنه(تميم)اي

.الدجالالمسيحشاهدواالذينجميعاالمهخلقدونمنهمرجلاالثلاثونفهؤلاء

هذاليشاهدلهابممثلوجذاملخمبطونهنبطنكلتخرجأناثهقضىلقد

ذلك؟وراءهنالحكمةفما،الحدث

لم،المشاهدةانتهاءوبعد.وراءهمالذيعنسألهمالدجالالمسيحإن

لاالآياتبعضوظهور.الناسفيهايتفكركيآياتهيظهرتعالىاللةانبمعنىيهتزوا

التيبالدابةيبالوالمولكنهم.1231(السماءمنالوحييأتيهشارحلهايكونوأنبد

النبيالىيذهبوالم.بالسلاسلالمقيدالرهيبالدجالبالمسيحولا،كلمتهم

إلىهرولواوجذاملخمقبائلانالتاريخلهميسجلولم،تميمفعلكماهـلبايعوا

أحداثهنحدثمعيتفاعلوالم.افواجااثهدينفيودخلوااثهرسولمسجد

الاربهمآياتمنآيةهنتأتيهموهاة:الفراعنةبلادةتجريدمائهمفيلأنالغيب

الىإشارةالغيبأحداثهنحدثمعتفاعلهموعدم2411؟(معرضينعنهاكانوا

نصيب.الإيمانهنفيهاليس)125(الأعرابمنكئيررايةأن

يدخلولما.أسلمناتوليواولكن،تؤمنوالمقل.امناالأعرابقالتة

.12611(تلوبكمفيالإيمان

.صفاتفيالحديثراجع)122(

فذروهاايةلكمالهناقةهنهقوموياة:تعالىيقولالسلامعليهصالحناقةمثلا)123(

قولهفيكماالناسفيهايتفقهأنالمقصودالآياتلأنالبيانعمليةتولى،فصالحتكل

.اللناصآبةولنجعلكحماركالىوانظرة:تعالى

.46يس1241(

واليومباثيؤهنمنالأمحرابومنة:تعالىبقولباثهبؤمنمنالأعرابمن)125(لأن

.99،التوبةالأخر

415الحجرات(1)26
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ولامؤهنالايحبهلاالذي،علياقاتلوا،قلوبهميدخللمالإيمانولأن

كانواأنهموبما،شعوررايةوليستشعاررايةرايتهمأنوبمما.هنافقإلايبغضه

المذهبي،الجمودإلىإشارةهذافيف!ن،الدجالىالمسيحديرداخلالأغلبية

يعنيواللاممارسة،اللاهمارسةتعنيواللادعوة،اللادعوةيعنيالمذهبيوالجمود

،الأعرابعالمإنه.الدجالللمسيحالطريقإفساحيعنيواللاهدفاللاهدف

الثهيرضىولن+)128(رجسبأنهمووصفهم،)137(قلوبهمعلىالمحةطبعالذين

.)013(ونفاقاكفرااشدلأنهم)912(عنهم

والعنجهية.)131(الفطنةوعدمبالعنجهيةأيضأيوصفانوجذاملخمواهل

بسيوفوالضرب،الفراعنةهلابسبارتداءداثماصاحبهيخفيه،عجز

المستوىهستنقعفيدائمايعيشصاحبهمرض،الفطنةوعدم،)32!(الفراعنة

الفراعنة.ملابسأصحابمعيستقيموانبدلاالمستنقعوهذا.الهابطالثقافي

لهمبوقأفيصيرون.فرعونخدامجولحلقاتيلتفونالفطنةبعدمفالمرضىلذا

الدجالالمسيحشاهدواوجذاملخمفأهل.الفارغةأدمغتهمفييلقىهايرددون

فيدخلواالدجالالمسيحوبعد.الجنودكعددالديرداخلفيوكانواالزمانأولى

فضربوا.يزيدخدهوامعاويةوبعدالأربعاءيومالجمعةبهمفصلى.معاويةرغيف

!يعلمونلافهمتلوبهمعلىائهوطبعالخوالفمعيكونوابأنرضوا!:تعالىلقوله)127(

39.التوية

انهمعنهمفاعرضوا8عنهملنعرضوااليهمانقلبتمإذالكمباقهسيحلفونأ:تعالى)128(لقوله

.59النوبةاجهنمومأواهمرجس

القومعنيرضىلااللهف!نعنهمنرضواف!ن.عنهملنرضوالكمبحلفونة:نعالىلفوله)912(

.69التوبةأالفاصقين

.79،التويةونفاتاكفرأأشدالأعرابة:تعالىلقوله013()

(13)m4712السندوبيحسنتحقيقالجاحظ/والتبيينالبيان/.

عليهمتظهرأيفرعونبزةوالغوغاءالجهلةارتداءالدجالىالمسيحخروجعلاماتمن)132(

.الجبروتعلاممات
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راسورفعواالعتيقالبيتوحاصرتوالمنبرالروضةبينخيولهموبالتالحرةفي

يلتفونفكانوايوسفبنالحجاجخدهوايزيدوبعد.رماحهمأسنةعلىالحسين

خداماصارواالحجاجوبعد،)33!(طربالصوتهويهتزونالقرانمنهوشممعونحوله

ألفأعراضبهتكالسلطانشرفعنيدافعون.هذايومناحتىالحجاجينلملايين

.والأنصارالمهاجرينمنعذراء

علىالدجالالمسيحبصماتهذهوكانت!معاويةمعسبهرهوهذاكان

معسكرأهناككان.الحقوهعسكرهعاويةهعسكروبين.أفرادهبعضجماجم

واحدةكلمةهنفلسفةتبنىلأنهكلهوذلك.الباطلينصرولم.الحقخذل.اخر

صاحباويدصاحبكلبهايقذف.الطريىفيكحصاةفهم.،ادريلاأهي

خلقالذيوهوالحصاةخلقالذيهوتعالىفالثه.شاءجهةأيفي.قدم

فيه.تكونأنلهاالمقدرالمكانفيستوضحفالحصاة.الطريق

الدنيا.وفلسفةالدينفلسفةبينتدورالتيالمعركةترك،أدريلاأومعسكر

لهامقدراالأحداثهذهلأن.الفثتينبينيصلحوالمالأبوابأنفسهمعلىوأغلقوا

فيفالجميع.عندهممعاييرلهليسالباطللأن!كفللباطليقولواولم.تقعأن

القيامة.يومتعالىالثهإلىأمرهمأرجاوالهذا.المساواةقدمعلىالقتالساحة

لأنهم.الوداعحجةفي.لعلييك!النبيقالههايدريكان،أدريلا]وهعسكر

رغبة.لعليالنبيقالهماغيرهمهنسمعواأو،الحجةهذهالنبيهعحجوابالقطع

التيالأهاكن.فيبدابتهيسيركانهنهنهملأن.النبييقولههاكلتنفيذفيمنهم

باخرأوبطريقسمعواهم.بسنتهالالتزامفيإهعانا.النبيدابةفيهاتسيركانت

3!:النبيقول

الأخر.هناكبرأحدهماالثقلينفيكمتاركإني.فاجبت.دعيتقدكأني)

يرداحتىيتفرقالنفإنهما.فيهماتخلفونيكيففانظروابيتيأهلوعترتياللةكتاب

./4713السندوييحسنتحقيق،/الجاحظوالتبسنالبيان()133
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.هولاهفعليمولاهكنتمنهؤهنكلوليوإنا.هولاياثهإن.الحوضعلى

.1341(،عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم

لمفهلالحديثبهذايسمعوالمبانهمأخطناف!ذا؟،أدريلاأتجديفهل

تالى:حيث.وبطونهاأهيةبنيفيالنبيأقوالىأيضايسمعوا

أنلوا:قال؟تامرنافما:قالوا.،قري!شمنالحيهذاالناسيهلك)

الحي.هذاأصحابهممنيقللمالبخاريكانف!ذاإ!1351("اعتزلوهمالناس

الستارأزاحواالسننأصحابمنالعديدف!ن.الناسيعتزلهمأنالنبيتمنىالذي

:يالنبييقولى.الحيهذاأصحابوجوهعن

دخلا.اللةومال.خولاالثهعباداتخذوا.رجلاأربعينأميةبنوبلغتإذا"

المةكتابسيخالفهذاان)العاصبنللحكموقال.)136("دغلاالكهوكتاب

ويلأ:وقال.")37؟(السماءدخانهايبلغفتنصلبهمنوسيخرج.نبيهوسنة

وهوليحنكطإليهالحكمبنبمروانجاؤواعندهاقالها.)38؟،"هذاولدهنلأمتي

بنيمنرجلسنتييبدلمنأول):وقال.)93؟("أهيةلبنيولل):وقال.طفل

ولمد.متعددةوألفاظمختلفةبطرقروىوالحديث(الم)كنز187والحاكمالطبرانيرواه)134(

وضهدواصحابياثلاثونالنبيعنرواهوقال.المتواترةالأحاديثضمنالكتانيالحافظعده

خرجه،دولاهفعليمولاهكنتمنحديث:حجرابنوقال.خلافتهايامثوزعلمالعليبه

أسانيدهاوأكثرمفردمؤلففيعقدةابنوقداستوعبهاجداالطرقكثيروهووال!نسائيالترمذي

.(91صهالمتواترالحديثفيالمتناثرنظم)حسنأوصحيح

يحىبنعمروعنحديثفروىمروانبنيإلىآخرحديثفيالمحلكنه،البخاريرواه)135(

منهميكونواأنهؤلاءعسىيقولجدهفكان.مروانبنيملكحينجدهمعيخرجكانأنه

(.t/222البخاري)يديهاعلىالأهةهلاكسيكونالتيالنلمةمناي-

.(16/11)كنزهعساكرابن()136

عمر.ابنعن.(166/11كنز)والطبرانيقطنيالدار)137(

(irA)كنز167)ع!اكرابن/i i.)

(.)16/1كنزه)نعيمأبو)913(

0fr

http://al-maktabeh.com



علىينزوونالعماصبنالحكمبنيكانمناميفيرأيت):وقال.)04؟(،أمية

حتى!النبييضحكلمالرؤيةهذهوبعد.،)؟4"(القردةتنزوكمامنبري

.)142(!مات

اهتمواالذينوهم؟النبييضحكلالماذا.أدريلاأصحابيساللمفهل

النبيوجهيروالمبأنهمأخذناف!ذا؟يكتحلكانومتى.النبيلحيةطولبمقدار

:وقالالفتنةمنالنبيحذرعندهاكانوافأين.الفترةهذهخلالى

علىفإنهافالزهوها-طالبابيابن-عليأهرإلىتدعواالتيالفرقةانظروا)

:قالوا."؟بخياركمأخبركمألا":النبيقالانيومكانواوأين.")143(الهدى

هروحينئذ.أالتقيالخفييحباللهإن.المطيبون.الموفون):قال.بلى

معالحق!!ذامعالحق":وقالالنبيإليهف!أشار.طالبابيبنعلي

.،)،14(إ!ذا

البدايةإن.(أدرىلاأفلسفةأصولهيماثم؟،أدريلاأتجديفهل

هاعيناكفعلتهتىأ:لهفقال.عينهنفرتوقدصيادابنفوجدعنرابنهرعندها

.،رأسكفيوهيتدريلاأ:لهفقال،أدريلاأ:صادابنفقال،؟أرى

.)145(،!عصاكفيخلقهاافهلوشاءأ:فقال

واحدةبكلمةالوقتوقتلالزهانتعدىصيادابنولكن.بمتىكانالسؤالإن

ما.مرضأسبابمعرفةأجلهنالبحثقطعفكريولدالكلمةفبهذه.،ادريلاأ

وصححهعدلدةطرقهنعساكروابنخزيمةوابنشيبةوأبيوالبيهقي.يعليابورواه)014(

.(1/11كنز67)الألباني

.(16/11كنزه)صحيحوإسنادهيعليوأبوالحاكمرواه)141(

.هاتحتىضاحكامستجمعأاللهرسوليرىفلمالروية)142(

.(/4327الزوائد)الطبرانياحمد(\43)

.(7لم235الزوائد)الصحيحرجالرجالهالهيثميوقاليعليأبو(1)11

.(62/24)أحمد(A/1)28هسلم(1)45
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دجلصيادابنردكان،رأسئةفيوهيتدريلاأ:لهقالوعندها.هاحادثةأو

وجودمعنىتاهالإجابةبهذهلأن،عصاكفيخلقهاالةشاءلوأ:قالىعندماوذلك

.الكونهذافيالإنسان

فكريةقناعةالإنسانعندتولد.هنطقيةأوعقليةأجويتهاتكونعندماالفلسفةإن

بابهندخلتثم.ديارلهاوالمتاهاتهاثهلهاالجمودجعلتاذاأما.سمعبما

جمليهميؤثرالإنسانبنيمنالعديدهناكلأن.الكارثةتكمنفهنا.والقدرالقضاء

أومتشائمينوهمإلا.بهمينتهىلاالتفكيروهذا.والقدرالقضاءفيالتفكير

احدفيبأجمحابهيدفعالتفكيروهذا.سلوكأاونحرأهضطربينأو.هستسلمين

إلىينسبواأنوإها.الخاصلفهمهمنتيجةللقدرالاستسلامطريقإما.طريقين

وفي..I-%()tيشعرونلاوهمبهيكفروااو.مطلقأبهيكفرواأو.الظلمتعالىالله

علىالشرعيةوضعهوأسلبربهلأن.الفاثزهوالدجالالمسيحالحالاتجميع

عليهاوضعتعندماشرعيةاصبحتولكنهاوشذوذجمود،أدريفلاأ0الشذوذ

لملأنهاجمودهي.(!عصاكفيخلقهاال!شاءإنأ.والقدرالقضاءعباءة

لأنهما.الأخرواليوم.والإله.والعالم.الإنسانمعرفة.المعرفةطبيعةفيتبحث

وعندها.ونهايتهوحيالهالإنسالنواقعستمسالاهتماهاتهذهبمثلتهتمعندها

هعنىبدقةتحددعندما.الإنسانيةالمنفعةعلىالأثرلهاسيكونالأشياءهذهتمس

فإن،أدريبلاأبدأتكونهاأما.الكونهذافيالإنسانوجودوهعنى.الحياة

.(أدرىل!أأيضانتائجها،أدريلاأبداياتأن.المؤكدةالوحيدةالحقيقة

ومع.خلقهجميععلىالموتكتبتعالىاللةإن.الاعتزاليعنيلاوالقدر

والفتن.الأرضفيالخلافةبواجبليقومالحياةاسباببجميعيأخذفالإنسانهذا

الناسينامأنهذاهعنىفهل.والعقولالقلوبالثهيمتحنوبها.وقوعهامقدر

لاوهموبالقرانبالتهيكفرونأمتيمنقومأيكودنأوأولهالضبجحرفيالحديثراجع)146(

والمسيح(..ببعضهويكفرونالقدرببعضيقرون.والنصارىاليهودكفرتكمايشعرون

.القومهذافييخرجالدجال
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يأخذواثم.الدقيقافهبميزانالأحداثبوزنيقومواأنعليهمأنام.تؤرعا

بعدالرسالةبابأولفيوالفتن!الكريمةالحياةيعيشونتجعلهمالتيبالأسباب

لحركةسينظرونالخلفانحيث.عواقبنتائجهاعلىسيترتب.النبيوفاة

وشاهدواسمعواالسلفلأنوذلك.العقيدةمنجزءالحركةهذهويعتبرونالسلف

وقعتالتيهيوأخطرهاالفتنأعظمكانتلهذا،التطبيقعصروعاشوا.يف!حالنبي

آخرقتلىعندماواختفىكلهصيادابنعاشهالذيالعصر.الصحابةعصرفى

لمجمظالنبيفإن.الفتنةلبذورأرضأفضلهوالصحابةهجتمعولأن.)147(بدريأ

للنجاةالوحيدالطريقوحددبينهاإلاصحابتهبهاأرضعلىتجريفتنةيترك

:يقولكان..ه)489(-كلعحالنبيسرصاحبحذيفةهووها.منها

إلىومسكنهأبيهواسمباسمهاسميهأنشئتولوإلا..فتنةصاحبمنما"

أعلمبماأحدثكمولو..)914(مجتيحاظهرسولعلمنيهمماذلككل.القيامةيوم

وفرقة.تنماصرنيلاوفرقة.تقاتلنيفرقة.فرقثلاثعلىلافترقتم

."015(إ)تكذبني

عليابايعواقدالناسأنحذيفةعلم،.)151(ألامبسبعةعثمانموتوبعد

.قالثمجاهعةللصلاةفنادىعنهالثهرضي

اللهم..وأولاآخرأالحقلعلىانهفوالنة!علياانصروا!علياانصرواأ

قالثم.،الومهذاإلىأبمانيالذيدتهوالحمد.علعابايعتقدانياشهد

فإنه.هعهتستشهداأنواجتهداكثيرةلهاحروبفستكون!عليمعكوناأ:لولدله

.()152(الباطلعلىخالفهومن.الحقعلىوالله

(71.)Iع!ددبعدهوتبقىمعظمهمالحجاجقتل.القليلسوىوالإنصارالمهاجرينمنيتبقلم

اليد.أصابع

.(31327كنز)شيبةأبي)148(

.(2132كنزا)شيبهأبي14(9)

يومأ.أربعينروايةوفي(015)

.493/2الذهب)151(1)152(.مروج
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عنويقولونبعدههنالخلفيأتيلاحتى.وناصر.فحذر!يدريكانإنه

هعاوية.:مثلأفيقولونالأعذارلهمودلتمسون،عنهمالمحهرضي01البغاة

لصنعواأنبنعهلطالبولم.حذرلمد.اهغفوروخطاه.أجرله.معاول.مج!هد

هومفاوالنجاةوقوعهامقدرالأحداثأندعوىتحت.خشب،م!سيوفا

والنبى.الثهلكتابخالفذاتهحدفيالتصرفهذالأن.أماههامنالانسىب

وعدتعالىالثهإن.قيالهفقد.وافقهف!ناللةكتابعلىحديثهيعرضبأنطالب

بالعمل.مشروطفالنصر.مجانأأوعبثاالنصربهذايفيضلاولكنه.بالنصرعباده

هشروطةالثهفمعونة.531!(!أقدامكلمويثبتينصركماكشصرواأن!تعالىقالى

لمعالتهوان.سبلنالنهدينهمفيناجاهدواوالذين!تعالىوقال.الثهبنصرة

لكونأنعلىوالنتالمجهودوبذلالعملاشعرط!الألةفهذه.)154(!المحسن!ن

آمنوافتيةإنهم)الكهفأصحابحوليقولالكريموالقرآن.الئهسبيلفيذلك

امنواقداولافالفتية.1551("قاموااذقلوبمعلىوربطنا.هدى3وزدنابربهم

تعالى.اللةدينونصروا.قوههموخرافات.الجماهليةالتقاليدبوجهوثارواباللة

.العقيدةقوةفاعطاهم.الطافهعليهماثهأفاضلذلك

الثهان.بالأقوامهاالثهيغيركيف.والا!عملالإسلامفيالاعتزالان

التغيير.هذابأسبابياخذواأنالضنكدائرةفيالذينعبادهعلىاشترطتعالى

يغيرواحتىبقوممايغيرلااللهانأتعالىقال.الحسنالحالالىبهميغيرحتى

البشرعلىتلقىلحقيقةانها:القرآنظلالىفيصاحبيقول.أ)56؟(بأنفسهمما

بالبشراطةهشيئةتترتبأن.سنتهبهاوجرت.الكههشيئةقضتفقد.ثقيلةتبعة

السنةلهذهتعرضهمعنىبناءسنتهفيهمتنفذوأن.البشرهؤلاءتصرفعلى

7.(هحمد300)

96.العنكبوت)154(

.Iالكهف3)155(

.ااالرعد(1561
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.157()التاويليحتمللاهذافيصريحوالنص.بسلوكهم

بموقفالخلفيأخذفقد.علاجهاالصحابةيحسنلمإذالطريقأولوفتنة

إلىهذافيؤدي.التجربةعاشصحابي.أنهاعتبارعلىاعتزلواالذينمنصاحبي

الأسبابعنمتعاهيةأوللأسبابفاقدةأجيالىفتخرج.النفسفيالتغييررغبةتتل

عالةالأجيالهذهفتصبح.بالأقوامهابهاأدلهيغيرالتيالوحيدالطريقهيالتي

ويشربوالحومهايأكلواحتىتسمن.أنلهابدلاالأبقارلأنوذلك.الحيواناتعلى

.الدجالالمسيحقبلالجدبأيامخصوصاللأبقارالغذاءيتوفرلاوقد.ألبانها

.الانتهاءإلىالابتداءهنالإنسانهذالهمومحاهلاالبقرفيكون

تنفذ.أنقبلالتحضيريرسمهاالدجالىالمسيحرسمالتيأدريل!وفلسفة

أسباببلاأنهقالتواقعاوأظهرت.عنهاالبحثخيوطفضاعتالحقيقةمحت

يتعلقحدثأإلايعرضلاالدجالالمسيحولأن.الثهقضاء.الوحيدسببهوجعلت

وعائهفيسيصبهذاكللأن.فتنةاجلمنوكاشطإلافلسفةيصيغولا.بفتنة

التي.الدجالالمسيحفتنيتجنبوالكياعتزلواالذينعلىيجبفكان.آخرالزمان

.الإسلاموأهداف،الدجالالمسيحأهدافبدقةيحددواأن.النبيمنسمعوها

وهو.أمرهبالغالثهولكن.الأهدافهذهضياعأجلهنيعملالدجالالمسيحلأن

ف!يهاالدجالالمسيحيضعالتيالأهدافهذهطرقفيعبادهيختبرسبحانه

،أدريلاأبفلسفةالوثيقالارتباطارتبطواقدالاعتزالأصحابأنولبدو.العوائق

أليبنعليمعسكرفيالصحابةنجدبينما.ذاكأوهذاأهدافعنيبحثوافلم

ولكنوأبناؤههووسيملك.سيظهرهعاولةوأن.قدرالفتنةان.يعرفونكانواطالب

بجميعأخذوالقد.الاعتزالهعسكرفيأخوانهممثليجعلهملمبهذاعلمهم

هعسكرفييقولعنهالثهرضيياسربنعمارهثلافهذا.الكريمةالحياةأسباب

الرابعةوهذه.مراتئلاثثك!الثهرسولمعالرايةهذهصاحبقاتلتأ:هعاوية

.9402/4الظلال(571)
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لووالثه.ذبابعينيقذيهاعلى.الحقمنهمماوالثه-01581(صفين-أي

الحق.علىانالعلمنا-البحرين-أىهجرسعفاتيبلغوناضىبأسيافهمضربونا

(.)915،الباطلعلىوأنهم

نإ.تخشوهمولاقاتلوهم.الجفاةالطغاةقاتلوا:يقولاخرصحابيوكان

الدنيا.هذهعلىإلايماتلونناولا.دينإقامةعلىيقاتلونناما.واللةالقومهؤلاء

الفتن.معللتعاهلالحقالمفهومهوهذاإن.)016(وملوكاجبابرةفيهاليكونوا

الساخطويظهر.بعضحمالعبادهليعلم.تكونأنتعالىاللةقضىالتي

:يقولطالبأبيبنعليالمؤهنيناهيركانلهذا.والراضي

وهوإلاأحدليسلأنه.الفتنمنبكأعوذإنياللهمأحدكميقولنلاأ

سبحانهاللةفإن.الفتنمضلاتفليستعذ.هناستعاذمنولكن.فتنةعلىهشتمل

عبادهيختبرسبحانهأنهذلكومعنى!فتنةكموأولاأموالكمإنماواعلموا)يقول

بهمأعلمسبحانهكانوإن.بقسمهوالراضيلرزقهالساخطليتبينوالأولادبالأهوالى

بعضهملأن.والعقابالثوابيستحقبهاالتيالأفعاللتظهرولكن.أنفسهمهن

انثلامولكره.المالتثميريدبوبعضهمالإناثويكرهالذكوريحب

.)61؟(،الحال

؟والعقابالثوابيستحقبهاالتيالأفعالتظهرأدريلافلسفةفهل

أعداءلأن؟لماذا.الصحابةعهدفيأي.العهدأولفىوخاصة.لا.بالقطع

منالكفارأوالمشركينهمكانواطالبأبيبنعليالمؤهنينأهيرقبلالإسلام

خمارجمنليمس.جديدنوعظهر.علىخلافةفيأها.الكتابأهلهنأوقريش

إلىيتسللأنبخبرتهاستطاعظهرالذيالجديدوهذا.داخلهامنبلاقجربة

.7(/342ئدلزواا)نيلطبراواأحمد(51)8

.(342/7ئدالزوا)نىلطبراواأحمد(951)

.2،022/2الحديدهاأبي)016(

.0375/الحديدأبي)161(
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.وجذاملخمومعهخرج.تمكنوعندماالراشدةالخلافةهدةخلالالنفوذمراكز

لكون.البيتفيواحدأجاسوساان.وا،فهامالعقولأصحابعندوالمعروف

أهلمنفهم.الأمةسورداخلظهرواوهؤلاء.البيتحولجنديألفهنأخطر

فالقضية.وحكماسيفاالقضيةلهذهيجعلالناللةشاء.كذلكولأنهم.القبلة

الفتنة.هذهخلالالنجاةتكونأينبين-لمج!والثبي.قدروالأهرقدروالسيف.قدر

ميزأناللهعدلمنكان.يتقاتلونواحدةقبلةأهلبهسيكونالقتالميدانولأن

والقاسية.بلحيتهلا.بقلبهيعرففالمؤمن.الدقيقالتمييزالحقمعسكرقائد

.لهذا.كتابكلوقرأوا.رمزبكللمسكواولوحتىقاسيةقلوبهمستظلقلوبهم

وهذه.أفعالذلكعلىسيترتبلأنهبالذاتالفتنةهذهخلالالقلوبالثهانطق

ميزالذيالدقيقالتمييزهوفما.عقابوإماثوابإما.عطاءعليهاسيترتبالأفعال

الحبة+فلقوالذيأ:عليقال.الفشةهذهخلالطالبأبيبنعليبهتعالىاللة

إلايبغضنيولامؤمنإلايحبنيلاأن.إليئيالنبيلعهدإنه.النسمةوبرأ

.،)162(هنافق

.هوىأيفيهيدخللاالذيالتحديد.الإمامأعداءتحددالخاصيةوبهذه

فمان.يفارقهحتىمؤمنفهوالأهيرهعهنأنوضوحبكلبينت.التحديدفعصمة

فيالنبيايامأبلىاولوحيكاتبأكمانولومنافقفهوعليهومن.هنافقفهوفارقه

شاءالمؤهنينوأهير.مؤمنفهو.الحقمعسكرأهيرعلىأذاهوكفتابفإن.قتال

فهو.لاثملوهةاللةفييخشىلاسيفصاحبلكونهالقيادةلهذهيختارهأنالثه

وهو.جمالأوخيولبهالمكانهذاكانسواء.دلهحقبههكانأيفييضرب

شيءولا.والعدلالحقيعرفبلالعواطفيعرفلاالذيالسيفصاحب

ذلكيعرفونوالفقهاء.الفقهسيدهووالأهير.بذلكأفاضقدوالتاريخ.سواهما

.(12/13كنز.)حيانوابنماجةوابنوالنسائيالترهذي2(،/)64مسلم()162
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عندهاالفقيههذاتلقىمرحلةأولعندووقفوافقيهأيخطواتتتبعواإذا

.)63!(العلم

القبلةأهلقتاللأن.فقيهبيدالسيفوهذاسيفلهاكان.الكبرىفالفتنة

فيالتصرفوكيفية.الأسرىبهيعاملى.خاصفقهلهفهوقتالمنكغيرهليس

:ولقوليبكيكانوالفقهالسيفوصاحب.المعتديهعداتأواهوال

أمرت.مفتونينولأقتلنهم.كافرينقاتلتهملقدواللهأهاإ!وقريشماليأ

الناكثينقتالفي!الئهرسولعهد..)649"(والفسادوالنكثالبغياهلبقتالى

يخضح.عندهالأعداءتحديدكانوفقهسيفولأنه.)165(،والمارقينوالقاسطين

وصوبواالطغاةرايةحولالتفوافإذا.ليقاتلوهغيرهحولالأعداءهؤلاءلإلتفاف

فيأصولىلههذالأن.التراببوجوههمأبوالحسنمرغ.الحسنأبانحوسهامهم

أهيرالجضودأحدسألفلقد.الثهكتابفيأها.!نبيهوسنةالثهكتاب

.واحدةالدعوة.نقاتلهمالذين.القومهؤلاء.المؤهنينأهيريا:المؤهنين

أميرفقال؟نسميهمفماذا.واحدوالحج.واحدةوالصلاة.واحدوالرسولى

الكحابفىهاكلما:دال.(كعابهفىاذسماهمبماسمهمأ:المؤمنمن

الأهبر:ففال؟أعلمه

منمنهم.بعضعلىبعضهمفضلناالرسلتلكة:يفولاذسمعتأماأ

بروحوأبدنا.البيناتمريمابنعيسىواتينا.درجاتبعضهمورفع.التهكلم

ولكنالبيناتجاءتهممابعدمن.بمدهممنالذيناقتتلمااللهشاءولو.القدس

علي،المؤمثيناميرمنبتوجيهأوكانالدؤليالأصوأبوهواللغةعلمأوجدمنأول)163(

2،لما39النضرةالرياضفيوالطبري،348/4لاريخهفيالبنداديالخطيبوأخرج

أرادفمنبابهاوعليالعلممدينةأنا):قال!النبيأن؟017الخلفاءتاريخفيوالسيو!

.،البابفلياتالعلم

الحديد.أبي)164(

3(.لم218)الزوائدالطبراني)165/
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يفعلافهولكن.اقععلواماا!ضعاءولو.كفرهنوهنهمامنمنفمنهم.اختلفوا

.وبلكتاب.بماثهأولىنحنكنا،الاختلاتأوقعفلما.،)166(يريدها

.)67؟(،!....امنواالذينصحن.وبالحق.وبالنبي

.،ذخ،أدخمنأكبرالاختلافأصبحأنبعد.الاعتزالفلسفةتفمدفماذا

يحسمالاعتؤالهذاوهلى.الرسلبعدمالاختلافالحلولىيضعالاعتزالوهل

ال!جمودلفقهيمكنوهل.الدنيافلسفةأصحابضديخوضهاالتيالدينهعركة

اعتزالأسبابيبررأن.أدريلاميدانفيوعملالزهانتحديدهنهربالذي

الجاهعة.خطبتهفيحذيفةأعلنهالنصوهذا.نصعينهالذيللفقيهأنصاره

؟هدففاي؟هدفالجمودلفقههلبل.الوداعحجةفيصحابيمنأكثروعلمه

هنالتعاهلحلقةوهي.حلقةاهمأفقده.الميدانهنالجمودفقههروبإن

وراءهدونالهف!كفمهالجمودفمهأما.صاحبهاإلالعرفهالاالحلمهوللك.المنافمعن

علىووضعوهالفتنةسلاطيناستغلهالذي،المنازلفقهأوضعص!الأبواب

يأوعلى.ال!نظاماسلاميةعلىدليلاليكوندانما.فيهحباليس.صدورهم

ما.يوماصيادابنرسمهالفلسفةنهايةلأنه.الدجلدروبهندربهذافإنحال

لهيكونقد.الثهكتابفيسندلهلي!سالبابأولالاعتزالان.!والخلاصة

.هعسكراتعليهيتحددالبابأوللأن.البابأولهرحلةغيرلمرحلةولكنسند

تكودنوإما.والطاغوتوالجبريةالملكمعسكراتتكونأنإهاالمعسكراتوهذه

ولاالبابأولىرجالهمالمعسكراتلهذهوالمنشىء.والعدلالحقمعحمكرات

دخلتفإذا.القادمةللأجيالبناءمنهاسيضيدستوضحالتيفالبن!ية.غيرهماحد

فيهايشاركوالمالتيالفتنةنتائجأجسادهماهتصت.تفكرولم.البابمنالأجيال

-كلز:النبيقاللهذا.بالبدن

.352لبقرةا(1661

.26/2الحدلد.أيى)167(
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.العدولخعفالثهسبحلفىسمفهمنلأكلرجل.الفعنهفىالناسخعرأ

.)916(،غنمهرسلىمنياكل1681(شاهقةرأسعلىورجل

وهذا.خاصواقعفلهالاعتزالأما.البابصدرعندواقعهالحديثفهذا

لاتركتهمإذاالذينالفشسلاطينزهانياتيفقد.خاصفقهيحددهالصواقع

غربلهفمهالناسلغربلزهانلألىوهد.)07؟(أدركوكهنهمهرب!وإن.ي!ركوك

ينفعول!.المنكرعننهيأوبالمعروفأهرفيهمينفعلا.الناسحثالةفيهوشبقى

زمانياتيوقد،)171(العامةأمرولذرخاصتهأمرعلىفيهيقبلأنسوىالمؤمن

منسيوفالىتحتاجربما.فتنهذهفكلالثعلبزوغانبدينهالمؤهنفيهيزوغ

لمعسكرالنبيتحديدمنسبقماعلىعلاوةلأنه!فلاالبابأولفتنةأما!خشب

الكفرائمة!اتلوا!:تعالىاللةقولفيعنهافةرضيحذيفةفعن.وقائدهالحق

الأي!ةهذهأهلقوتل)ما:ق!ال.)172(!ضهونلعلهم!مأيمانلاإنهم

وطالب.عليافيهيبايعالذياليومالىأبقاهلأنهالثهحذيفةحمدلهذابعد(1731(ء

كانفحذيفةهذاكلوبعد.عليقيادةتحتيستشهداحتىيجتهدابانأولاده

الكفرأئمةقتالكانفلماالمعرفةلهذهوفقايتصرفوكان.المنافقيناسماءلعرف

.القتالهذابحقيقةيرسولهأنباقدوالشهادةالغيبعالمفإن،الغيببطنفي

بلبالجلوسيكتفلمالمؤهنينفاهير.شاكلتهعلىيعملإنسانفكلهذاوبعد

إلى.عليهالثهرضوانفذهب.معهيقاتلواكيالصحابةعلىنفسهعرض

11()Aعلىدعيشالذيهوالغئموصاحب.الحقأرضعلىيعيشالذيهوالسيففصاحب

الباطل.معسكرارض

144/16(.)كنزحمادبننعيم)916(

.(914/11كنز)عساكرابنرواهالحديثأصل017()

احمد.الامامرواهالحديثأصل()171

.21التوبة()172

(332/2المستدرك)الذهبيووافقهالشيخينشرطعلىصحيححديثقالالحاكمرواه)173(

./4262العمالكنزفيشيبةأبيابنورواه
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القومهؤلاءإلىمعيتخرجألاأ:لهوقالحجرتهبابعلىووقفصيفيالصحابي

لأهيرفقال.قاحضرته.سيفيهاتجاريةيا:لجاريتهصيفيفقالى،فتعينني

بينفتنةكانتإذااليئعهدعمكوابنالسلامصليهخليليإن:المؤمثين

فقال.،هعكخرجتشئتإنسيفيفهذا.خشبهنسيفااتخذأن.المسلمين

ولمالحجرةبابمنورجع،سيفكفيولافيكلناحاجةلاأ:الإهامله

.)174(يدخل

لا.:فقالوا.معهيقاتلوابأنوطالبهم.اعتزلوهالذينالصحابةالىوذهب

إذاأ:فقال)1(.نقاتلل!لكنا.لا:قالوا؟،البيعةهذهاتنكرونألهمفقال

علىوالطاعةالسمع.الإسلاميالمبدأرغميسمعوالملكنهم،قطتلتمفقدبايعتم

المؤمنين:أميرلهمقالىعندئذبمعصيةيؤهرلمما.وكرهحبفيماالمسنمالمرء

المؤمنين.أهيريا:لهوقالوااتباعهمنالبعضوجاءه.إ،إإيعاتبمفتونكلماأ

أميريا:ابنتهكلثومأملهفقالت!عليكالناسليفسدخرجقدعمرابنإن

هومنولاسلطانبصاحبلي!سوأنه.بهاليقيممحةإلىخرجإنما.المؤمنين

.)175(،أرادوهادعوه!دعوهأ:الأهيرفقال.الشأنهذارجالى

.سدأالواقعوبينبينهموجعلوا.البعضجلسالاعتزالجداروخلف

ثابتبنخزيمةومنهممخرجالنفسهيجدلعلهالنوافذهنينظرالآخرالبعضوجلس

فسل.بصفينياسربنعمارقتلحتىالجمليومسلاحهكافأظل.عنهالثهرضى

وظل."الباغيةالفئةعمارتقتل!:يقول-لجرالنهرسولىسمعت:وقال.سيفه

بصيرتهاشتدتأنيوم.وجذاملخمأهلقتله!أقتلحتىبسيفهيضرب

الاختلافنشرانبعد.الجماجمفيالصراعدار.وهكذا.حقيقتهمعلىورآهم

.صيادابنعالمفيأعلامه

./23()138أحمد)174(

.282،286/50/7471الحديدابى1751(

/23(.)142احمد)176(
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..صيادابنورياح!القتالى

علي:العاصبنلعمروقيل.والبغاةالحقمعسكربينالمواجهةوبدأت

بغيرالدنياهعهومعاولة.الدنيامنعوضالأخرةوفي.دنياغيرفيالأخرةمعه

العاصابنفقال.بينهماواقفوانت.الأخرةهنعوضالدنيافيول!يس.آخرة

!ودهعاويةإلىكالرياحوانطلق.)779((قلبيفيماأخطاتها):وعظهللذي

سياسته.

أبوقال.عنهالثهرضيعليهعسكرعنفماذا.معاولةهعسكرفيواحدهذا

حبيزدادكما.قلبيفييزدادعليحبإن):يحاورهوهولصاحبهالدؤلىالأسود

وزينتهاالدنياوتريد.عليابحبيالأخرةوالداراللهأريدوإني.قلبكفيمعاوية

.)78!((هعاولةبحبك

الفقيهالإمامدعا.المعركةوقبل.الدنيافلسفةامواجهةفيالدينفلسفةإنها

هعاوية:فرد.أهلهالأمرينازعولاوالجماعةالطاعةإلىهعاهـلةعنهالثهرضي

الةفييخشىلاالذيالإمامأصدرعندئذ.()917(السيفإلاوبينكمبينيليسا

واخفضوا+الأبصاروغضوا.الدةاتقواالثهعبادأ:القتاليأمرهلائملومة

والمجادلة..المنازلةعلى.أنفسكمووطنوا.الكلاموأقلوا.الأصوات

.فاثبتوا.والملازهة.والمكادهة.والمعانقة.والمبادلة.والمناضلة.والمبمارزة

.)08؟((تفلحونلعلكم.كئيراالثهواذكروا

ألاأ:المؤمنينأهيرقالالسفيانيالمعسكروجهعلىالشياطينرداحوظهرت

(IVY)91/31الحديدأيرو.

.الزمخشريالأبرارلمربيح()178

(97i)5./342الطبري

.6لم6الطبرى(081)
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ها.لبصيرتيمعيوإني.ورجاله.خيلهواستجلبحزبهجمعقدالشيطانوإن

لهواتخذهم.ملاكالأمرهمالشيطاناتخذهم...عليئلبسولانفسيعليئلبست

ونطق.باعينهمفنظر.حجورهمفيودب.صدورهمفيوفرخفباض.اشراكأ

.)5(،الحظللهموزين.الزللبهمئركبأ!.بألسنتهم

عباسابنلهفقالليصليالإمامذهبلهاسكونوفي.المعاركودارت

.!إذننقاتلهمفعلام:الإهامفقال!الصلاةوقتهذاهل:عنهماالثهرضي

أكفانحاهلوبين.المؤمنينأمير.الإسلامقلببينالمعاركدارت

ودارت.يشعرونل!وهم.القبورعلىباتباعهيسيرالذي.هعاويةالمسلمين

.القيادةبأوامرالجندالتزمإذا.محالةلاقادمالثهونصر.القبلةأهلبينالمعارك

والغلبة.القهرإهاراتلاحتأنوبعد.الكريمةالحياةباسبابالجندوأخذ

تقيهمخدعةإلى(IAI)العاويةالأهعاءهعسكرلجأ.والظفرالنصردلائلووضحت

بحيلةعليهمأشارفق!د.العاصبنعمروبرأيذلكوكان.المحققةالهزيمة

بتحكيمولطالبوا.عليهعسكروجهفيالمصاحفهعاويةعسكريرفعأنمفادها

لهم.قيلكماالمصاحفوجذاملخمأهلورفع.اللهكتاب

أصحابليسواوأتباعهمعاولةلأنأولا.بالخدعةعلمالمؤهنينأميرولكن

أميرذهندائرةفيأوح!النيلأن:وثانيأ.الثهكتابيحكمواحتىدين

لأتباعه.المؤمنينأهيرفقال.الأحداثحقيقةالمؤهنين

وعمرومعاويةفإن.عدوكموقتالى،وصدقكمحقكمالىامضواالدهعبادأ

أطفالا.صبتهممنكمبهمأعرفوأناقرانولادينبأصحابليسواالعاصابن

.الما79الحديدأبي)5(

البداية).بعدهاشبعفما:عباسابنقال6،بطنهاثهاشبعلاأ:معاولةفيالنبيقال

./8(911والنهاية
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1821(وغدرهكرأهلفهم-روايةوفي-رجالوشرأطفالشرفهمرجالأوصحبتهم

.)183(،ومكيدةودهاءخدعةإلالكمرفعوهاما

وكمانالإمامجنودبينالعديدةالأصواتاكتسبقدكانالمصحفولكن

فيالصحابةمنالعذيدالإهامفقدانبعد،الصحابةغيرهنالجنودهؤلاءغالبية

:الإهاملهمفقالللتحكيمالإهاميستجيببأنالجنودوطالب.معاركه

لىيحلوليسإليهأجابمنواولاللهكتابإلىدعامنأولأنماويحكمأ

بحكمليدينواقاتلتهمإنماإنيأقبلهفلااللةكتابإلىادعىأندينيفيئيسعنيولا

أعلمتكمقدولكنيكتابهونبذواعهدهونقضواأمرهمفيماالثهعصواقدفإنهمالقران

منوتدافعوا!القوموأصر،)"18(يريدونبالقرآنالعملليسوأنهمكادوكمقدأنهم

يدعوهمواخذالنجاةبأسبابأخذالمؤمنينأهيرولكنالهلاكبأسبابالأخذأجل

لهم:فقالإليها

والثه!حقكمعلىهنكماجتماعاأف!دباطلهمعلىالشامأهلأرىإنيأ

آخرفيقدمهصوتسمعحتىالمنبرعلىبرجلهفضرب،إ!هكذاهكذالتطأون

تخسفأي،تنفواحتىوالنصارىاليهودعليكمليستعملنثمأقالثمالمسج!

مرحلةوهي،.)85؟(00بانافكمإلااللهيرغملاثمأقالثمهاماتهموتعلواهاماتكم

المسخ!

يحاربفهوالمضادةوالأهدافالإسلامأهدافالأميرحددالكلمةهذهفي

:الوعاءنظفإذاإلاهؤلاءيهزمولنوالنصارىاليهودليهزمالقبلةأهل

1يها\،هيرعليكوسالاأ

.84/6الطبري(81)2

.48/6الطبري،/2747والنهايةالبداية،(264/1)الحديدأبي()183

.4261/الحديدابي)184(

.والأسماءالكثىفىالدولابىالحافظ18()ه
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بالآنافدلة1ورغم.311ذلاءركبلقد

رموؤهموجميعلأذلاء1عالموفي

،حربوسمهم،يأساوأجلهم،ليلاونهارهم،قاتلاهقتاحبهمأصبح

ألماحهم9وأفز

إشقيماوسعادتهم

الصوابإلىالأهيردعاهم!التحكيمعلىوأصروا!المعنىالجنديفهملم

هيفما.الاختلافعقابنال.ظاهرحقعلىيختلفومنالصوابفيفاختلفوا

منالنبيحذرأنيوم،ذخ،أدخاختلافوراءصيادابنكاوإذا؟البداية

ووجوه،البداياتفي:فلنبحث؟أيضاهنابصماتلهكانتفهلالاختلاف

.البدايات

قادالذيالأشعريموسىأبوحفظهالتحذيروهذاجمزالنبيهنتحذيريوجد

هوسى:أبويقولالرهبانتحكيميومالسوسهعركةفيصيادابن

ضالينحكمينبعثواحتىبينهمالاختلافيزلفلماختلفواإسرائيلبنيانأ

هنولضلانيضلانحكميني!بعثواحتىأمتيأمرينفكولااتبعهمامنوأضلاضلا

سيقحفحتمأ.فيهوقعوااليهودولأن!الحكمينعنداذنفالاختلافأ)186(تبعهما

فالطريق.المستقيمالطريقرفضواإذاإلاالمسلمونفيهيقعولنغيرهمفيه

خبزهمأكلعليهمسقطفمنعليهمالمغصوبمستنقعالأيمنجانبهعلىالمستقيم

المغصوبفروعهنفرعوالضالينالضالينهستنقعالأيسرجانبهوعلىسنتهمواتبع

الذيخبزهماكلعليهمسقطفمن.المسيحاسمتدتاستقلاليةلهولكنهعليهم

.اليهودصنعته

بعدالواقعأرضعلىحقيقةالأشعريهوسىأبويحملهالذيالتحذيروأصبح

.(1لم)كنز218البيهقي،258/4الحديدوابيالطبري)186(
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وارتضىحكماالعاصبابنمعاويةمعسكروارنضىالحكمينعلىالطرفاناتفقأن

لهم:وقالاعترضالأهيرولكنحكمابالأشعريالمؤهنينأهيرمعسكر

أوليه،أنأرىولاموسىبأي!أرضىلاانيأ

لهم:فقالإ!بهال!نرضىلالكنا:فقالوا

مقالتكمواحفظوا،آياكمنهيعنيواحفظوا)87"(شئتمماافعلواأ

.،)188(لي

كنتأوقالوبطلهالإسلامفارسجلسجنودهخذلهالذيالأميروجلس

الأحداثوفيكلهاالأحداثفيونظر!،1918(هأهورأاليومفأصبحتأدرابالأمس

لهناتفينالكان!هوسىأبايا:دائمألهيقولكانالذيالأشعريموسى.أبو

!إ)091(وهنيات

عنهما:الئهرضيعباسابنلهتالالتحكيموقبلللتحكيمالأضعريواستعد

عليكوالمتقدهونعندكلفضلحكمأبكيرضلمعلياإنموسىأباياأ

أبايااعلم9؟()!())إ(بهميرادلشرذلكلأظنوانيغيركأبوالناسوانكثيرون

غيرهنالخلافةيدعيوأنهالأحزابرأسأباهوأنالإسلامطليقمعاويةانموسى

وعمربكرأبابايعواالذينالقومبايعهعلياأنتنسىفلانسيتومهمابيعةولامشورة

،)291(.00وعثمان

كروكىالسوسيومصيادابنرسملقد!موسىأبونسىالتحكيمخيمةوفي

منكتلةليسوالإنسانيحدثلمأيضألحدثفلسفةووضع،يحدثلملفعل

.38/6الطبري(1)87

./2747والنهايةالبداية()188

.r/004المسعودي/الذهبمروج()918

./0043السابقالمصدر(91.)

.604/2لذهبامرو!(191)

51الحديدأي)291( / 4.t
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وهذه.الأحاسيسمنهجموعةأيضاهوبلفقطالعظامهنومجموعةاللحم

يدركفالإنسانأيضاالإنسانوغيربلبمفردهالإنسانفيهايعمللاداثرةالأحاسيس

كذايومكذاالمبهانهنلسفرهالصالحةالمواصلاتوسيلةسيركبالسفرأرادإذاأنه

الإحساسودائرةيريدمالبلوغطاقةهنلديههايستعملالإرادةهذهضؤوعلى

الىقميلإنسانهطبيعةأنيعلمفهو.الإنسانغيرأيضافيهايعملالإنسانداخل

أمامإنسانهليسقطواغواءفنهنلديهماكلىيستعملالمعرفةهذهضوءوعلىالمالى

هذهغيربمعارففمزودالدجالالمسيحأها.المالالىيؤديأومالبهطريقأي

سيترتبالموقفوهذاماموقففيسيشاركماإنسماناأنيعلمفهو39؟(ةالمعارف

ابنف!نالزمانآخرالدجالالمسيحنسيجهنجزءالفتنةهذهولأن.هافتنةعليه

كلمةكلمنعبادهليحذرالمههنكلطفالزهانأولىلهاالتفكيركروكىرسمصياد

فإنههايومفيأفزعهحلمأحلمإذاالإنسانإنلاولمصيادابنهنإليهمتوجه

الجن!ستاريخفيكابوسأكبرالدجالىبالمسيحفكيفوهناكهنالهتفسيرعنيبحث

منالعديدأنثبتلقد!النفسمعمراجعةمثهواحدةكلمةتستحقألاالبضري

ثم،لهمليفسرهاالنبيإلىيذهبونوكانواأحلاههمبتفسيريهتمونكانواالصحابة

حركتهتفسرأنالدجالالمسيحيستحقألابعضابعضهمإلىذلكبعدذهبوا

جائرمخاعسلطانيعنيالمنامفيالدجالالمسيحأنيعلممنهمالعديدأنوخاصة

المسيحكسرانأيضأويعرفون!والظلمالهجومعلىتدلىبهايمرالتيوالأهاكن

يعرفونهكانواهذاكل)إ()5(للقيمستحدثمصيبةأنيعنيالمنامفيللبابالدجال

صيادابنحطماليقظةوفياليقظةفيعنهيسألوافلمالمنامفيالدجالالمسيحعن

الغيبعلممنوذلكفارسفتحعنأخبركما.أمىنبيالأنبياءبينمنأنيعلمكانلأنه

اظهمناختبارامقدوراتالثهأعطاهالدجالوالمسيح.علمهعلىشاءمنيطلعتعالىوافه

.للناستعالى

ابنتفسيرالأحلامتفسرفيالصحابةونوادر.الم94،021صللنابلسيالأحلامتفسيرراجع)5(

.035/2سيرين
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امتدادعلىتحكيمخيمةأسوأفيالقيمالأشعريموسىابووخلعالسوسباب

هالبشريالتاريخ

منيثجونوبهالأتدمونلهمقالهوالنصبنصالرهبانتمسكالسوسيوم

المسيحإلامدينتكميفتحلالهمقالواالأقدهينلأنالدجالوالمسيحالاختلاف

أغاظواالذيوالقساوسةالرهباننصوأمام.الدجالىالمسيحومعهمقومأوالدجالى

فدقهغضبانوهوالمحددالبابإلىفتقدمصيادابنإلىهوسىأبوأشارالفاتحينبه

كانتالسوسيومصيادابنفمادةأ49؟(السلاسلفتقطعت!انفتح!انفتح:وقال

.،والتحطيمالغضبأ

القساوسةعقولشرحتهالدجالالمسيحبهقامالذيوالتحطيمالغضبلكن

قصةالدجالالمسيحفعلوأصبحالإيمانإلىوالواقعالنصفقادهمالنصحدودفي

هاالدجالالمسيحولولا،الدجالالمسيحظهرماالنصفلولاأقلولااكثرلالروى

ابنعليحولبالالتفافالمسلمينتطالبالتيالنصوصمعهوالأشعريالقومآمن

لموإذاعباسابنهنداهغةوصيةمعهفإنالنصوصمعهيكنلموإذاطالبأبي

الأسودأبوبينهالمخزونوهذاالفطرةمخزونمعهفإنعباسابنهنوصيةمعهيكن

حكمأ؟طالبأبيبنعلياختاركلوتفعلكنتهاذاالأسودلأبيقيل،الدؤلي

:فقال

وأولادهمالأنصارمنوألفا،وأولادهمالمهاجرلنمنرجلألفاجمعكن!أ

منرجلأمالمهاجرينهنرجلبالخلافةأحقأيماالحاضرينمعشر:وأقول

.)591(،الطلقاء

فيهللعلممعسكرلجنودالشخصيالممثلوهوالردودبجميعهزودفالأشعري

ينطبقللاشعريصيادابنرسمهالذيللفعلالتحضيريالرسمفهلوجذوربذور

.133/4الطبري(491)

.الديمرى/الحيوانحياة()591
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الدجالالمسيححركةعلىينطبقأمبنصيتمسكصنالذينالرهبانفعلعلى

والتحطيم؟الغضب.نفسه

العاصابنهعواتفقظهرهخلفوالوصاياالنصوصجميعطرحالأشعريإن

.الناسبينشورىالأمريتركثموهعاويةالمؤمنيناميركلاهنيخلعاأنعلى

هنللثجاةوثكأالنبيحددهنصيرفعأي،)69؟(لأنفسهميختارونهمنعلىفيتفقوا

المسيحوتلاهيذالأذكىيفوزالأهواءعالموفي!الناسأهواءمنهبدلأويوضعالفتنة

!الدجال

عنهاللةرضيعليخلعأيباسمهيتحدثالذيالبابفحطمالأشعريوقام

السوسيومصيادابنبهقامالذيوالتحطيم!هعاولةوثبتالعاصابنبعدهقامثم

أما.الرهبانوشرحهالنصكشفهلذاالنبوءةهعأولايستقيم!وهدروستحطيم

التيهيالأهواءبليشرحهنصلالأنهالفتنةعالمإلىعبرالأشعرينحطيم

ولكثهخيرذلكفيلكانالشذوذوحطمبالنصاحتفظالأشعريأنولو.تحكمه

الرغ!يف.لانتصارتهتفالأهواءوتركشاهدهوحطمبالنصألقى

للمرحلةوفقأتنفيذهتمالسوسيومأصولهرسمتالذيالعفكيركروكىإن

رياحهلكنالسفيانيةالخيمةيوموجودلهيكنلمصيادوابنالتفكيرهذايتطلبهاالتي

تدفعالرياحوهذهتزاحمبلاوهناكهناوتدخلوالصدورالجماجمفيتضربكانت

إذاالنفسداخلالانتصارإحرازعلىقادرهوالإرادةاهدافهاإتجاهفيبالإرادة

تعالى:يقولالدجل.ومنالأخطاءمنالأفكارتنقيةصاحبهااستطاع

همفإذاتذكوواالشيطانمنطائفسععهمإذااتقواالذينإن)

.)791("مبصرون

./2847والنهايةالبداية()691

.103فاصلأاا91)7
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ياتذكرواأنهموهعنى.الذنبأصابهأنهوقيلالغضبهوالطائفأنوقيل

تعالى.المحةعقابمنخافواأنهم

قائلا:بالخلافةعليهوسلممعاهـلةإلىالعاصابنانطلق!التحكيموبعد

إماوسلاحهمكرأساسهجديدعهدبداوهكذا)891(المؤمنيناميرياعليكمالسلام

وفي.وجذاملخمسجلفياسمهيكتبهنلكلرخيصةشهوةتوفيرواهادرهم

:للأض!عريوقالعنهاثهرضيعمارانطلقالأخرالجانب

أانهافقالبنفسكأشط!الثهرسولعناكأليسالثهأنشدك!موسىأباياأ

منكخيروقاعداقاعدأهنكخيرانائمافيهاموسىأباياأنت.أهتيبينفتنةستكون

هوسىأبوخ!رج)!(يدمولمالئهرسولفخصك.هاشيامنكخيروقائما.نائما

:وقالعنهمااثهرضيعباسابنووقف،)99؟(عليهيردولم

كانلقد)002(عقلفماالرايإلىوهديتهحذرتهلقد!هوسىأبااثهقبحأ

.أ)102(مغفلأ

لأفرادالمؤمنينأميرقال.الهواءفيورفعهالدجلأرجحالذيالتحكيموبعد

إلافأبيتمعنهاونهيتكمالوهةهذهفيإليكمتقدمتكنتانيأ:معسكره

الخاطئينالرجلينهذينانإلاعليابيتمإذاأمركمعاقبةرايتمفكيفعصياني

ولاحجةبغيرأنفسهما!وىوحكماافهحكمقىكاقدحكميناخترضوهماالذين

القرآنأحيامايموتوعندها302()،أهاتهماوأحياالقرآنأحيامافأماتا)202(حق

الغلمانويردحدراهحهملجاوزلاالمرآندمرأونالذدنالخلفدالى،اهالهماويحعا

.04/6لطبريا(891)

.(العمالكنزأيعلىوأبىعسحرابن)991(

.4521/الحديدأي02(10

.93/6الطبري012)1

نص.علىالاعتماديغيرأي)202(

.4541/الحديدأبي،43/6الطبري3،لم134الذهبمروج)302(
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الطرقاتفيولظهرالزهاناخر.تحتهاالدجالالمسيحيس!تظلالتي.البذورليزرعوا

يع:النبيفيهمقالىالذينالشياطينأشباه

قلوبوقلوبهمالآدميينوجوهوجوههمزمانالناسعلى"ياتر،

.")8.2(الشياطين

لخمحولهاواحدةخيمةفيكلهاالدجالالمسيحخيوطاجتمعتوهكذا

موسىأبووداخلهاهايومأاللةلخقدونهنالدجالالمسيحشاهدواالذينوجذام

شيءفكلوربىلا،سبثأخلقنحمإنطأفحسبتم!.مايومفيصيادابنقادالذي

الأقداماثارربيويعلموربيبلى!بلى!يعلمهاال!ورقةتسقطوما)بقدرعندك

قدير،شعيءكلعلىواقهونذيربشيرجاءكمفقدةالرهالعلىالرياحمحتهاالتي

يقتلقرينلهنقيضهينسىهنكلأنوالعقولالقلوبوعلمتجاءقدوربينعم

القربى.وولىأبصرتذكرفإذاالضميرفيالرقابة

!اختلافألفألفنهاركلومعاختلافالفليلكلمعالأحداثوجرت

جن!سهنالعقابنمالواالمؤمنيناهيروخالفوابالأمسالأشعريعلىأصروافالذين

العقيمالجدلوقضاياوالتحكيمالت!أويلأوحالفيوقلوبهمعقولهمفانغمستالعمل

بأنثظالنبيأخبركمابرقابهمسيفهفأطاحالمؤهنينأميرقاتلوابأنالأمربهموانتهى

.)5(التنزيلعلىهوقاتلكماالتأويلعلىبعدهسيقاتلعليا

والجدلالاختلاففرحهمالذينالجددالأعداءيقاتلالمؤمنينأميرزالوما

سيضرببأنهث!النبيفيه-أخبرهالذياليومعندوقفالعملعنسيفهوقفحتى

كالأسديجعلهكانالنهايةبهذهلهالنبيواخباربالدهاءلحيتهفتختضبرأسهعلى

(Y0)t(91/11كنزا)الخطيب.

رواه،بعديمنوالمارقينوالناكثينالقاسطينقاتلوالثههذا.سلمةأميا":النبيقال)5(

كماالتأويلعلىبعدهمنسيقاتلعليأان).وقال11(./11كنز.)عصاكروابنالحاكم

/irكنز80)والحاكمحيانوابنأحمدرواه،التنزيلعلىالنبيقاتل i.)
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لمتصنعهالتيالأحداثلأنبعديأتلمتاتلهأنيعرفلأنهجولاتهكلفيالهصور

في-لجيمرسولهوسنةالثههدىعلىسارالذيالثجاةقائدذهبوهكذا.بعدتغزل

:يقولفكانالعالميةالإسلامأهدافأجلمنيعملوكانالفتنبحور

هووالتسليمالتسليمهوالإسلامقبليأحدينسبهالمنسبةالإسلاملأنسبنا

هووالأداء،الأداءهووالإقرار،الإقرارهووالتصديقالتصديقهوواليقين،اليقين

.02()ةالعمل

وجعلالكونهذامادةفيالعقيدةبحثيعنيوالعمل!العملهوالإسلام

يعنيوالعمل.والمنكرينالجاحدينعلىحجةتكونناطقةهادةالصماءالمادةهذه

ليعملولكنبهاليترنمليسمكانكلفيعقلكلإلىوتوصيلهاالثهرسالةحمل

الأوفياءالفقهاءمنطويلطابورعلىمرتانبعدإلاإليهوصلتمالأنها.بها

يبحثبلفقطالمنازلىفقهتعريفاجلمنيعمللاالطويلالطابوروهذاالعالمين

.غيرهعلىعالةيكونلاحتىوالزنادالزادبهايوجدالتيالأوليةالموادلإيجاد

:لجنودهيومأالمؤهنينأهيرقاللذا!العملهوالإسلام

لتركبنأوبهيؤمرنمالتفعلنوالثهأ:قاللا:قالوا؟،امرتكمماأفعلتمأ

الإسلامأهدافصاحبهيعرفالذيالأمرإنه،)602(والنصارىاليهودأعناقكم

ركوبمعنىويعرفالدجالالمسيحإلىتنتهيالتيالإسلامأعداءأهدافويعرف

حالهوفماإذليلاالراكبكانإذالأنهالمسلمينأكتافعلىالذلةعليهمضربتمن

إليهايوجههالتيالأهدافنحويسيرالمركوبأنالذليلركوبهعنى؟المركوب

المحافلأنشاأجلهمنالذيالدجالالمسيحالسلامباميريترنموالراكب،الراكب

وغيرها.الماسونية

اخرفيجعلوهجندهولكنالنجاةاسباببكلأخذعنهالثهرضيوالأهير

.413/5الحديدأيي)502(

5كنز.)ث!يبةأبيابن02()إ / VA).
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بتحريقأورؤوسهمبقطعأوبصلبهمياهرلمذلكورغماميرأوليسهأهورامحطة

بهذهيأخذأنإنسانكلوعلىفقطالنجاةأسبابيحددأنالأهيرمهمةلأنهنازلهم

وفيبعذابالجميعالةواعمهلكينتظملموهننجاعليهاانتظمفمنالأسباب

نيتهعلىبعثالنجاةبأسباباخذواالذينالصالحينمنواحدهاتإذاالعذابهذا

الثه:رسولىقالعنهاالثهرضيسلمةأملحديث

رسوليا:قلت(عندهمنبعذابالثهعمهمامتيفيالمعاصيظهرت)إذا

قال؟أولئكيصنكلفكيف:قلت()بلى:قال؟صالحونأناسفيهمaأالثه

.702()"ورضواناللهمنمغفرةإلىيصيرونثمالناسأصابها)يصبهم

جدبأوهطرنزولعدمسيكونالعذابلأدنحكمهلهالجماعيوالعذاب

فيخامةالصالحعبدهالثهأعطىفإذاالخاماتذهابأوالحيوانموتأوالأرض

يظلموهأنفإماالناسهؤلاءعليهتكالبربماالناسعنمنعهاالذيالوقتفيأرضه

ذاكاوهذالعبدهيرضلمتعالىوالثهسعرهابرفعيظلمهمأنوأإهاباغتصابها

ثمنآ.بالمغفرةوكفى!لهيغفرأنمقابلالعذابغطاءتحتفجعله

هنفإنالهوىاتبعوهننجاوراءهينتظمأنشاءفمنبالأسبابأخذفالأهير

عنهتفرقعندهااللحظاتأهممنلحظةوفيوالاخرةالدنيافيأليمعذابورائه

فىالمضىعدمعلىسعحرلبالعىوالنحائجالإسلامأهدافأهاههمأعلنالجند

لهم:فقالإتجاهها

عليكمليستعملنثمأالأرضعلىبرجلهوضرب،هكذا!هكذالتطأونأ

.،بآنافكمإلااللةيرغملاثمتنفواحتىوالنصارىاليهود

يسيرونالذينهمبداخلكما!ودولكنالشوارعفيتسيرونأي!تنفواحتى

ارضعلىتاهانفيايختارونالذينهمبداخلكمالنصارىولكنالمتاجرهنتشترون

كله.الترابكلهبوجههالثههرغهكذاشاثهكانوهنالنفسوداخلالواقع

.992/2كثيرابنتفسير)702(

443



بذرةالجدلوضعالذهابوبعد!الوجوهعلىالترابوبقي!الأميروذهب

شجرةأنبتتالبذرةهذه،وذخخأهنوأكبرأكبرهوالذيالاختلافبذرةهي

فرععداكلهاالنارستأكلهاالفروعهذهوكلفرعاسبعينمنأكثربهاالشجرةوهذه

الفرقةلصحابتهبينقدالنبيكانإذابمعنى؟الفرعهذاالنبيبينفهلهنهاواحد

يركبونسفينةأيلأمتهبينفهلوغيرهمالبغاةمعالصراعفيللحقتدعوالتي

؟والجدلالنفاقأمواجفيهتتلاطمالذيالفتنبحرمنللنجاة

أهواجفيهتتلاطمالذيالفتنةبحرفيالنجاةسفينةللأهةيكيمالنبيبينلقد

وأىلوجهونهساالذلنهمومنالسفعنهلرسوألننعرفأنلبلولكنوالجدلالنفالى

فيأميةبنيجريمةهعالمنرىوالسبعينالثلاثالراياتمنترفعهاالتيتلكراية

التاريخ.امتدادعلىالأمة

البابهذاكسرعلىترتبنجماذاالزهانأولالبابكسرواالذينهمأهيةبنو

علي:المؤهنينأميريقول

)921(هظلمةعمياءفإفهاr(ا)80أميةبنيفتنةعليكمعنديالفتنأخوفانالاأ

سنة.فيكمالظالمونيتخذهاواثرهقاطعاوسيفاشاملاذلابعديستلقونأنكمأها

وتخبطبغيهاتقدمالضروسكالناببعديسوءأربابلكمأميةبنيلتجدنالثهوأيم

أولهمنافعاإل!منكميتركوال!حتىبكميزالونلادرهاوتمنعبرجلهاوتزينبيدها

منارفيهاليسجاهليةوقطعأمخشيةشوهاءفتنهمعليكم)021(وتردبهمضارغير

أهلانظروا)211(بدعاةفيهاولسنابمنجاةمنهاالبيتاهلعنديرىعلمولاهدى

فييعيدوكمولنهدىمنيخرجوكمفلنأثرهمواتبعواسمتهمفالزموانبيكمبيت

.()2؟2(فتضلوا)5(تسبقوهمولافانهضوانهضواوإنفالبدوالبدوافإنردى

الإ!مي.البيتداخلتعمللأنهاالفتنأشدمنهي)802(

.506606/2،الحديدأبي)212()1211)021(1902(

م!نكم،أعلمف!نهماتعلموهماولافتهلكواتقدهوهما.ولا.أ:!النبييقولحديثوفي)5(

.(1لم86Iكنز)الطبراني
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طريقهوالهدىمنارفيهاليسالتيالمظلمةالعمياءالفتنةم!نالنجاةفطريق

:يالنبييقولىالبيتأهل

فإذاالإختلافمنلأمتيأهانبيتيوأهلالغرقمنالأرضلأهلأمان)النجوم

بيتيأهلهثل)ان")213(وقالىإبليسحزبفصاروااختلفواالعربمنقبيلةخالفتها

أمانأالنجومJ")4؟2(وقاهلكعنهاتخلفوم!نجاركبهامننوحسفينةمثلفيكم

فإذا.السماءلأهلأمان"النجوموقال")5!2(لأهتيأهانبيتيوأهلالسماءلأهل

هاأتاهمذهبتف!ذافيهمكنتهالأصحابيأهانوأنايوعدونماأتاهاذهبت

.")217(يوعدونمااتاهمبيتيأهلذهبفإذالأمتيأمانبيتيوأهل)216(يوعدون

البيت؟أهلهمفمنالنجاةلسفينةالدقيقالتحديدإنه

،..ونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناناعتعالوافقل)تعالىقولهنزللما

وعندمااهليئ)218(هؤلاءاللهمفقالوحسينأوحسناوفاطمةعليأيف!ئنالثهرسولىدعا

مأبيتفي!البيتأهلالرجسعنكمليذهبالهيريدإنما)تعالىقولهنزل

فجللهمظهرهخلفوعلىبكساءفجللهموحسيناوحسنأفاطمةجمح!النبيدعاسلمة

قالت"تطهيرأوطهرهمالرجسعنهمفاذهببيتيأهلهؤلاء"اللهمقالىثمبكساء

خيرا)9؟2(علىوأنتمكانكعلى"أنتقال؟اللةنبييامعهموأنا:سلمهأم

خالفه.الذهبيولكنالإسنادصحيحوقالالحاكمرواه)213(

.(49/12كنز)اخربطريقجريرابنورواه.الذهبيوخالفهالحاكمرواه2(')4

.(/6920112،كنز)عساكروابنشيبةوابنيعلابيرواه)215(

ضيقه.حدودفيفشةوهيالنبيموتلفتنةإشارة)216(

.(كنزا/012)2الحاكمرواه)217(

.)(/2)176ومسلم.5(/)225الترمذيرواه)218(

بإسنادينوالطبرانييعلىوأبي(،237/18الربانيالفتح)أحمد)351/5(0الترمذي)921(

الفتاوىفىوذكره025/3(.منهاج)وصححهالسنةمنهاجفيتيميةابنوذ!ره

.27/1الإصابةبهامشالاستيعابفىالبرعبدابنالحديثوذكر،0231/الكبرى

445



أهلياأ.22("الصلاةيقولافجرلصلاةخرجإذاأشهرستةفاطمةببابيمرتىوظل

.تطهيرا!)221(ويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهبالثهيريدإنماالبيت

كلحذر)222(نسلهسيحملونالذينالبيتأهلهممنالنبيحددأنوبعد

ييرو:فقالبهمالإضرارحاولهن

)"فاطمةنسائكموخيروالحسينالحسنشبابكموخيرعليرجالكم!خير

وهواللةلقيثم.وصامفصلىوالمقامالركنبير.،صفنرجلاأن.فلو."وقال

عصاثىومنالثهأطاعفقدأطاعني)منوقالأ)224(الناردخلهحمدلأهلمبغض

وقال")225(عصانىفقدعليأعصىومنأطاعنيفقدعليأأطاعومناللهعصىفقد

احبكمنسنتيعلىوتقتلهلتيعلىتعيشوأنتبعديبكستغدرالأهة"انلعلي

.226()"أبغضنىإبغضكوهنأحبنى

التيالأسبابيطرحولكنهبعدهمنبيتهلأهلسيجريبمايعلمكان!وهو

وبعدحجةالثهعلىلهتكونولابينةعلىهلكمنيهلكلكيالناسينجوبها

والإسلامالإسلامرالهسعرفعال!ىالفروجممعجمزالنبىحذرالبع!أهللحدلد

:فقالواحدةفرقةإلاهالكةالفرقجميعأنوبينمنهابريء

فشاءالمسجدضمنكانفاطمةوبيتالنبيخلفالصلاةعلىيواظبونكانواالجميعلأن)022(

حولهم.يختلفونلاحتىالبيتأهلهممنلأصحابهيبحنأنالنبي

.7/22التفسرفيجريروابن(،5/)225الترمذي)221(

الزكاةعليهمغرمهمنالمحطلبهاشمفبنو.اختصاصحلقةلكلثلاثحلقاتالبيتأهل)222(

وهيالثانيةالحلقةثم.حلقةفهذه.ومائلةالفارسيوسلمانالغفارىذرأبوبهمويلحق

الخاصةوهيالثالثةالحلقةثم.المؤمنينأمهاتالطاهراتالنبيأزواجوفيها+الخاصةحلقة

علياصحابهاالحلقةوهذهوالمباهلةالكساءأصحابوهمالنعىنسلذ!الأنالخاصة

والحسين.والحسنوفاطمة

.(201/15كنزأعساكروابنالخطيب)223(

الذهي.ووافقهالحاكمرواه)224(

الذهبي.وأقرهالحاكمرواه2251(

(.r/)142الذهييوأقرهالحاكمرواه)226(
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ثلاثعلىأمتيوتفترقهلةوسبعيناثنينعلىتفرقتإسرائيلبنيوإن..)

أنا"هابالي؟هيوماافهرسوليا:قالوا!واحدةملةإل!النارفيكلهاملةوسبعين

روايةودي)الجماعةوهيواحدةإلاالنارفي"كلهاروايةوفي!ا)327(وأصحابيعليه

.!)922(وجماعتهمالإسلامواحدةإلاضالة"كلها

الالتزامعلىثصتالأحاديثإننقولبدقةالناجيةالفرقةتحددولكي

نأثم"وأصحابيعليهاناإهاالنبيقولىفيشكبلاتدخلالجماعةوهذهبالجماعة

الفتن.منللنجاةالبيتالىبخطللإلتزامالمسلميندعتأخرىأحاديثهناك

شائكاتحديدأسيكونوأصحابيعليهأناهاخطفيتدخلالتيالجماعةوتحديد

وهذا.الرأيهذايساندالذيالتأويلولديهاالحقجماعةأنهاتدعيجماعةكللأن

علىنفسهيعتبرسماويمنهجبأيعلاقةلهإنسانيوجدلالأنهالشاذبالشيءليس

جماعةفأيالباطلعلىوكيرهمالحقعلىأنهميظنونوالنصارىاليهودحتىخطأ

يجبالذىالنبيصحابةمنصحابةوأي-؟الحقعلىالمسلمينجماعاتهن

؟القرانيذمهمألم؟منافقينالصحابةفيأليس؟اتباعهم

هذالأدن؟النبيعليهكانالذيماتحديدأولايقتضيالدقيقوالتحديد

لمجر.النبيوراءسارواالذينجميعسيظهرالتحديد

صراطعلىإنك)تعالىقالالمستقيمالصراطعلىكانالنبيان

!)231(وقالقيمادينامستقيمصراطإلىربيهدانياننيقل)وقالى!)023(هستقيم

كانفإذا-يخي!النبيمكانفهذا!)232(مستقيمصراطعلىالمرسلينلمنانك)

.(21/1.كنز)والطبراني،(11لم1Iكنزه)الترمذيرواه)227(

.(21/1.كنز)أحمد،الم33الألبانيوصححهعاصمأبيابنرواه)228(

.(121/1كنز)والطبرانيالحاكمرواه)922(

.34الزخرف(023)

.161الأنعام(123)

.4-3يس!232)
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صراطإلىلتدعوهم)وإنكتعالىيقولالمكانهذادعوةهيفماالمكانهوهذا

علىث!فالنبي")234(مستقيم!راطإلىلتهديوإنكأوقالى)-2(إمسعقيم

تعالىيقول.إليهليهتدواالمراططريقللعالمينوينيرالصراطالىولدعواالصراط

الصراطعلىمعهومنوئ!والنبي،)235(فاتبعو.مستقيماصراطيهذاوأنإ

انهتطفواولاهعكتابوهنأهرتكمافاستقمأتعالىالمولىلهمقالىالمستقيم

صريحأمرفهذا")236(النارفتمسكمظلمواالذينإلىولاتركنوابصير،تعملونبما

الركونوعدمالاستقامةعلىوالدوامبالثباتالنبيصحابةفيهمبماثك!النبيلأهة

النارأنعلىوالدليلالنارتمسهذلكيفعلمن.لأنبالظلمةالاستعانةأوالشركإلى

أهوتأنبعديرانيلامنأصحابيمن"أنالنبيقولالصحابةبعضستمس

النبييناولهموعندماصحابفبعدالنبيحوضإلىيردالقيامةويومابدا،)237(

."2381(بعدكأحدثواماتدريلايقولأصحابيرب)أيفيقولىدونهيختلجوا

حددثظفإنهلمو!أنبعدلراهلاهنأصحابهمنبانذكرالنبىأنوكما

هعالذينضمن!ؤلاءبالجنةاخ!رينوبشربالإيمانلبعضهموشهدأصحابهبعض

لهمشهدالذينأنالتاريخحركةودلتالأحاديثصحتإذاالصراطعلىالنبي

عليه.ل!فعلاالقرآنهعكانواالنبي

اجمالأالمنافقينوذمإجمالاالصحابةهاخقدالقرآنكانإذاالسؤالويبقى

يشربحتىالدنيافيالمستقيمالطريقعلىسارالذيالصحاييتحديدكانواذا

مشقة؟إلىيحتاجلاالذيالطريقهوفماالدليليعوزهالآخرةفيالنييحوضهن

.73المؤمنون()233

255لشورىا(432)

.351نعاملأا(532)

.311-211هود(632)

.(11لما9كنز7)لحلامواأحمد()237

.(4لم122)لبخاريا(382)
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العقولكلأمامالوضوحواضحاكلالحقيكونأنالكونفياللةسنةهنلألط

الناحيةمنيظهرالطريقانخلقهجميععلىالدامغةالحجةالثهيقمحتىوالافهام

الآتية:

لهاداقهوإن)المستقيمالصراطإلىالمهيهديهاأنبدلاالحقطائفةان

هوالمستقيمالصراطمنهاجانفيثمبهةولا")923(هستقيمصراطالىآمنواالذبن

ويهدىالحقهوربكمنإليكأنزلىالذيالعلمأوتواالذينويرى)الثهكتاب

إلىالثههداهمالذينعلاقةتصبحهنامن")002(الحميدالعزيزصراطإلى

ايالحميدالعزيزصراطإلىيهديالذيالحقمعتماهأمتضامنةالمستقيمالصراط

آمنواالذينوقيادةالكتابتحديدالثههنانزلىوبماالجماعةتحددتامنوابالذين

عليهأسألكملأقل)تعالىاللهقولهفينظرناإذا.بوضوحتظهربالكتابوعلاقاتها

علىآشواالذينقيادةدركزهيهنافالقربىأالقرىفيالمودةال!اأجرا

.واحدةنورانيةحزمةفيالرسالةأجرهعارتبطتلأنهاالمستقيمالصراط

ذكرالذيفمنها(القرىفيالمودةإلى)هعنىفيالمروياتاختلفتولقد

أنإلالكموالنصحالبلاعهذاعلىاسألكملاوالكفارللمنثركينتالالنبيأن

بماتؤذونيفلاتنصرونيلموإنربيرسالاتأبلخوتذرونيعنيشرككمتكفوا

لمتعالىفالله.الأياتأولىمعيستقيملاهذاولكن)؟28(القرابةمنوبينكمبيني

الذيذلك!سبحانهقالذلكبعدالنبييحماومهمكيمكةكفارالىبالخطابيتوجه

فيالمودةالاأجرأعليهاسألكملاقلالصالحاتوعملواامنواالذينعبادها!يبشر

.أشكورغفوراقهانحسنافيهالهنردحسنةيقترفومنالقرم!

كفوهل؟آهنواالذينعملهنأمالكفارعملهنالحسناتاقتراففهل

.42الحج)923(

.6)024(سبأ

.111/4كثيرابنتفسير24()1
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القربىلذيامنواالذينمودهأملهمتعالىالثهمنالحسنىزيادةيقابلهالكفارأيدي

؟الشكورالغفوراللهمنزيادةيقابلهاالتيهي

العاملفمعطىالأجرمعطىلم!لكهعملبهلوبلإذالعمإنماالأجرهعنىان

لهمكذبينكانواوهمقريشهنالأجرفسؤالىونحوهمالمنامتلكههاليعادما

والكفرتكذيبهمتقديرعلىلأنهلمجربهإيمانهمتقديرعلىيصحإنمابدعوتهكافرين

بالأجر.يقابلوهحتىشيئاهنهيأخذوالمبدعوته

وهل.سادةالعبيدجعلالذيالقرآناجرقريشكفاريدفعأنيعقلهلثم

نإ.الأقربينلعشيرتهالرسالةصاحبإنذارمعالقربىباسمالاستجداءيستقيم

.اسمجداءولعس!إنذارالأوللوههاهنالدعوة

النبيذلكفبلغجمزللنبىبنصرهمافتخرتالأنصارأنأخرىمرولاتوقالت

يكذبوكأولمفاويناكقومكيخرجكألمتقولون.ألا."لهمقالههمافكان

الركبعلىجثواحتى:يقولالنبيزالفما"فنصرناكيخذلوكأولمفصدقناك

أجراعليهأسألكملا)قلتعالىالثهقولفنزلولرسولهللهأيدينافيأموالنا:وقالوا

.!2421(القرم!فيالمودةإل!

ونصروااوواوالذين)تعالىالثهلقولالأنصارعلىتحملأيضاالطريقوهذا

طالبهمالنصفإنهذاقالواالأنصارأنجازوإذا")5(حقأالمؤمنونهمأولئك

نإ؟هودتهمالقرانطالبالذينالقربىهمفمنقدهوهماعلىزيادةالقربىبمودة

الآخروالبعضقري!شكفارتخاطبانهاوقالتاليسارأقصىذهبتالرواياتبعض

الثه!خلقدونمنالأنصارخاطبتانهاوقالاليمينأقصىذهب

فيالمودةإلاأجراعليهأسألكملااتعالىقولهنزللماعباسابنانروى

./1124كثيرابن)242(

74.الأنفال)*(
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"عليقالهودتهمعليناوجبتالذينهؤلاءقرابتكمناللهرسولىياقال!القربى

الخاصةالأحماديثهعتستقيمالتيوحدهماهيالروايةوهذه(وابناهما،)243وفاطمة

التاريخ.حركةمعأيضاتستقيمكماوالمباهلهبالتطهير

أسيراعنهمااللةرضيالحسينبنبعليجيءلماالسيرأنه،أصحابذكر

إليهوتامدهشقميدانفيعرضوه.بيتهوأهلوالدهاميةبنيجيشقتلأنوذلك

الفتنة!قرنوقطعواستأصلكمقتلكمالذىدثهالحمد:لهفقالالشامأهلمنرجل

عنه:اللهرضيعليلهفقال

ولمالقرانقرأت:قال،حمآلأقرأت1قال.نعمقال،؟القراناقرأتأ

:قال،يىالقرفيالمودةإلاأجراعليهأسألكملا)قلقرأتأماقالىحمالأقرأ

.،1)284(نعمأقال؟هملأنتموانكم

الحقطائفة.فهمالمباهلةوآل،الكساءالىولأنهم!القربىهمفهؤلاءإذن

ولندارحيثالقرانهعولدورونواحدةحزمةفىالرسالةاجرهعارتبطوالأنهم

الأولىخطوتهاتبداالصراطعلىالنبيقربىفرحلةالحوضعلييرداحتىيفترقا

أذهبالثهأنبسببظلمواالذلنإلىلركشالنلأنهمنارلمسهافلاالصراطعلى

.!النبيحوضأمامستكونخطوةاخرفإنكذلكولأنهمالرج!سعنهم

ب!:النبييقول

يرداحتىيفترقالنوأنهمابيتيأهلوعترتىالثهكتابالثقلينفيبمتارك!إنى

اللغة:أهلذكركماالعترةأها.الثهكتابهوفالكتاب،)245(الحوضعلى

.الاعتصامط7،هصالبيتأهلفضائلفيوالمقريزي(/3017الزوائد)الطبرانيرواه24(3)

+/1124كثيرابنتفسير)244(

يعلىوأبي)663/5(،أرقمبنفلدعنوالترمذي(،2/14المسثد)سعيدأبيعنأحمد)245(

ثابتبنزيدعنالأنباريوابنحميدبنالحميدوعبد1(،/كنز157)والسطبراني

.(1لماكنز87)الأرقمبنفلدعنوالطبرانيوالطبرانيوأحمد1(/186كنز)
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فيوتر.الأدنونورهطهنسلهالرجلعترة:الصحاحمختارفيقالىأ

العتزةمنالعرفيعرفولاصلبههنوعقبهوفريتهالرجلولدالعترةأن:المصباح

.،هذاكير

اثهرضيفاطمةفييكونأنتعالىاللهشاء!النبينسلأنوالمعروف

المنتظرالمهديالبيتاهلونهاية.طالبأيبنعليهوالبيتأهلوبدايةعنها

هؤلاءبأنالزام!القربىفيالموتالاأجراعليهأصألكمل!ةتعالىاثهقولوفي

أنقبلإسألوني:يقولعليالمؤهنينأفيركانلذا.العلمأهلهموحدهم

تفقدوني.

تعالى:اثهقولوفي

."2461(سبيلأربهالىيتخذأنشاءمنالاأجرمنعليهأصألكمماقلىة

نأالأمةعلىينبغيالذيالوحيدالطريقهوالبيتأهلطريقبانإلزام

ف!نيعملونولهاليهودطريقعلىالدجالالمسيحأنوكمااهدافهالبلوغتسلكه

هدفللاهةيكونأنهوالرسالةفاجرالثهطريقعلىأياللةسبيلعلىالمهدي

استراتيجيةلليهودأنفكماالعلياهياثهكلمةلتكونالمهديعنديصباستراتيجي

يكونأن.فيجبالدجالالمسيحهعوالقتالمسمقبلإلىسارعتالتيالإفساد

والعلمعلمبغيراصلاحولاالمهديعندتصبالتيالإصلاخاستراتيجيةللمؤهنين

البيت.أهلعند

معاويةولكنالحاضرالجيليكتضفهالمالإفسادنحوالمجودوخطوات

اهلوحاربيخططوناليهودمعاويةفتركاثهكتابفييقرونهاكانواواصحابه

لهذاالأهدافبهتتقاتلتهموعندمازمالنآخرالدجالالمسيحسيقاتلالذيالطريق

فمالى:الأمهثك!النبىذكر

الثهبكتابفخذواوالنورالهدىفيهالثهكتابالثقلينفيكمتاركواني..)

.75نلفرقاا(642)
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الشبيراللطيفان..247I،)"بيتيأهلفياثهاذكركمبيتيوأهلبهواستمسكوا

")248(فيهماتخلفونيبمفانظرواالحوضعلىيرداحتىيفترقالنأنهماأخبرني

بيتيأهلوعترتيالثهكتابالأخرمنأكبرأحدهماالثقلينفيكمتاركاني..)

اثهانالحوضعلييرداحتىيتفرقالنف!نهما،فيهماتخلفونيكيففانظروا

هنوعادولاهمنوآلاللهمهولاهفعليمولاهكنتمنمؤمنكلوليوانامولاي

(.T،)1098عاد

ثقيل"بهماوالعملبهماالأخذلأنثقلين)سماهماالنهايةفيالأثيرابنيقول

والأسرارالدينيةالعلوممعدنفلانهالكتاب)أماالمواهبشرحفيالزرقانيوقال

طابإذاالعنصرفلأنالعترةوأها.الدقائقوخفاياالحقائقوكنوزالشرعيةوالحكم

إلىيؤديوهحاسنهاالأخلاقحسنالىيؤدىالعنصرفطيبالدينفهمعلىأعان

لزومعلىمواطنعدةفييك!الثهرسولأكدلهذا..وطهارتهونزاهتهالقلبصفاء

كمثلهثلهمجعلولهذاالأمةشؤونبرعايةالناسأولىوأنهمبيتهأهلىاتباع0

.2(نوح)سفينة

فيهماخلافتيأحسنواالنبييقول:للأصولالجاهعالتاجصابوقالى

منأكثرالبيتآلهنالعلمأهليراهوما،الثهبكتابوالعملباحترامهما

:!النبيقاللهذا)251(غيرهم

سبب.اللةكتابالأكبر.الثقلينفيتخلفونيكيففانظروا..).

عترتي.والأصغر،تضلواولا،تزلوالن،بهفتمسكوابأيديكموطرفهاثهبيدطرفه

تتقدموهماولا،ربيذلكلهماوسالتالحوضعلىيرداحتىيتفرقمالنإنهما

V/)مسلم247() Iyy).

1(./186كنز)يعلىوأبيوأحمدسعدوابنشيبةأبي)248(

.(1/1كنز87)بإسنادينوالحاكمالطبراني)924(

/2.8المواهبشرح)025(

.48/1الجامعالتا!)251(
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.Y(T5)منكماأعلمتعلموهما،فإنهماولا،فتهلكوا

وبينالأمةحذرالنبيأننعرفهناوهن.الناجيالفرعأيننعرفهنامن

حفرةأيففي.شاءفكماهواهغلبهوهننجاشاءفمن.حفرةكلمكانللاقدام

حتمي.بينهماوالصراع.هخبوءضرأمامهمخبوءخيركلىأننعرفهناومن،وقع

العلمأعلاميحملكانطالبأييبنوعلي،صراعالصحابةعصرفيكانلقد

النبي:قالكمافهو.عليهاختلافلااي.والطرة

علييرداحتىيفترقانلا،عليهعوالقران،القرآنهع!علي

.(Tor)أالحوض

وذهب،وجذاملخمعالمفيالفطرةوظلمتالعلموظلم،وقعالظلمولكن

لخمعالمفي،الفطرةظلمتكماالعلموظلمالشبابجيلوجاء،الصحابةجيل

حجته.عليهمال!فأم.الشبابجيلوجاء،الصحابةجيلوذهب.وجذام

-سح!م.النبيعترةهنوجذاملخمموقفكانفماذا.ألضأبالشبابالحجةوكانت

يأخذوالمانهمالجقيقة.العقابفاشحقوا.حطموهأم؟بالتحذيراخذواهل

ومن؟الكساءأصحابهممنبلالعترةهممناختلفواثم.الع!ترةفقتلوابالتحذير

فيكلهاالحقائقضاعتوهكذا.بيتأهلكلهاالأمةاليست؟البيتاهلهم

الدجل.وعالمالدجالالمسيحعالم

الخفر(وعقولىالبيتأهلأ

عنه.اللهرضيالحسنابنهبعدههنالإهامةتولىالمؤمنينأميرمقتلبعد

إلىوتوجه.معاويةقمتهعلىيجلسالذيالبغاةمعسكربقايالمواجههالعدةفاعد

والدهتجربةعنتقللاالجندمعتجربتهوكانت،ألفأأربعيننحوفيالحرب

I/68كنز)نيلطبراا(2ه2) Iء)

162(.الخلفاءداريخ)والأوسطالصغيبرفيالطبرانيأخرجه)253(
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تيادةتحتالجندأها.والإختلافالجدلفيأساتذةكانواوالدهقيادةتحتفالجند

هذاهنابعدإلىسقطوابلفمطاختلافمنالأوائلعليهكانبمايكتفوالمالحسن

ولم.،)254(تحتهكانبساطاونازعوهبل،هتاعهوسرقواالحسنطعنوالقد.بكثير

إلىوتسليمهنفسهالحسنسرقةعلىالجنداتفقبل،المتاعسرقةعندالأمر!ف

.(T)معاو،

الحسن.بهايأخذالتيالأسبابغيرأخرىبأسبابتأخذالمجموجكانت

.الدجالالمسيحأحضانفيحتمأبهمتلقيالجندبهايأخذالتيالأسبابكانت

منحثالةنصفهاهياهنحوكالقطعانفهرولواالنقيةالمياهعنعيونهمعمتلقد

للناظرترىحولهالأشجارإن.النافذةبصيرتهاهامالأموروقفبالحسنونظر.طين

تحمدلاالنوعهذامعوالقتالى.النفاقبماءارتوتأنهاحقيقتهاإنما،خضراءأنها

يكنلمفالإسلام.الإسلامأهدافأيضأهيليستالنوعهذاواهداف.عقباه

الظروفهذهفيالقتالىأنالحسنرأىلهذا.خبزرغيفالأياممنيومفيهدفه

يعقدأنعلى،الحسنرأيواستمر،هدىاهدافليس!الجندأهدافلأن!أ

:الأول.لهماثالثلاهدفينالمعاهدةهذهخققأنعلىهعاولةهعسلامهعاهدة

.)256(هعاويةبعدللحسنالأمريكونأن:والثاني،المةأنزلبمامعاويةيحكمان

الجموعسترىحكمهوخلال.الثهانزلبمايحكملنمعاويةأنيعلمكانفالحسن

ولوحتىالضنكسيلازههاالنههنهجعنالبعدحياةأنوسيعلمونالتجربةحقعقة

الخطرلأنهعاويةعلىالناسيثورأنإها،عندئذ.الوديانهنالذهبسال

تكونأنوإها،القاعدةمنالخطرهذايأتيهوانالرغيفحكامعلىالحقيقي

البديلهيستكونحيث،أكيدةفرصةهعاولةبعدالشسرعيةالدولةإقامةفرصة

الساحة.فيالوحيد

./417والنهايةالبداية،2/95الطبري25()4

.41/7البداية،29/5الطبري(525)

الحسن،ترجمةفيإوالنهايةالبداية،الطبري()256

too



لمعاولةالحسنتسليمعلىاتفقواوالذينالحسنسرقواالذينالجنودواجتمع

.ثلاثعنكمبنفسيسخيإنه،العراقأهلياأ:الجموعتلكفيالحسنفقال

الحسنأبرمذلكوبعد،)357(متاعيوانتهابكم،إياىوطعنكم،أبيقتلكم

خطيبأالحسنوقفالصلحولوم.السابقةالشروطعلىهعاولةهعالصلحمعاهدة

باخرنادهاءكموحقنالثه(برسولى)أيبأولناهداكمالثهإن،الناسأيهاأ:فقال

ف!ن):يتىلنبيهقالتعالىاللهوان.دولوالدنيا.مدةالأهرلهذاوانبه()اي

يعلمإنه.توعدونهابعيدأمأقريبأدرىوإن.سواءعلىآذنتكمفقل.تولوا

حين!إلىوهتاعلكمفتنةلعله،أدرىوإن.تكتمونماويعلمالقولمنالجهر

.)258(،هعاويةغضب،ذلكقالفلما

فيعرشهعلىجلسوأنه،زالقدالحربخطرأنمعاولةاطمانأنوبعد

معلمعاهدتههضادةأهدافاجلهنفعمل1925(الجوعغريزةعندهثارت،أمان

الإسلاميريدولا،أميةبنيمنالملكينزعالذيالإسلاميريدلافهو.الحسن

ماوبينبينهحائلأيقفالذيالإسلاميريدولا،الرأيبحريةأتباعهيطالبالذي

،ال!قمساثلفىيجادلواأنالناسيكفي.الرهزاسلاميريدمعاولة.يريد

تتعلقالتيالمسائلأها.والمكانوالثوبالبدنوطهارة،الأذانوفضل،والنكاح

معاويةوبدا.التنويمبدواءواهاالتلجيمبدواءإماتفاوىأنفينبغيوالقيادةبالحكم

:قالعندهاالجميعأهامخطاهحقيقةفاعلن.نحوأهدافهالسيرفي

تاتلتكمإنما..لتزكواولا،لتحجواولا،لتصلواولا،لتصوهواتاتلتكمماأ

.)026(،عليكما"تأمر

.29/5الطبري(52)7

88يةالبدا(2ه8) / I.

بطن.لهاثهأشبعلالمعاولة.النبىلحديثإشارة)925(

.8لما31والنهابةالبدابة26(0)
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السلطانمهالذا!هانونوضعالنفسأهدافوعلىالنفسأهدافكان!فهذه

:فقالمعاويةأعلنهالقانونوهذا

وبينبيننايحولوالمماوألسنتهمالناسبيننحوللاوالثهإناأ

.261()،سلطاننا

فيها.للسلطاندخللابشؤونتتعلقالتيالمساثلبدثفيأحرارفالناس

كاهلأ،البغلةحقيأخذأنالسلطأنحقمنكان.السلطانبغلةعلىتطاولوافإذا

:قالعندهامعاويةبينهاواضحةطرقهوبغلتهالسلطانوحق

وإن،الأسداخذويأخذ،الصبعانغضبلغضبفإنه،والسلطانإلاكأ

لأن،يدللوهانرعيتهعلىينبغيطفلفالسلطان2621(،الناسكئيريغلبقليله

تحدولن.فالسيف،أبىفمن.يطيعواانعبوديتهموهن،يحكمهمأنحقههن

حتىالناسكثيريضربانيمكنقليلهلأن،هناكأوهناالناصكئيرحناجرانيابه

معصيةهنفيجعلها،الجريمةليؤولىيكفيواحدمنافقوبوق.والمنبرالروضةبين

طاعه.الى

هيالمنهجهذافيكاشطورقةوأولى.الثقافيمنهجطنشرفي.معاولةوبدا

بيتهوأهلعليأيحبمنكلانوأعلن)263(المنابرعلىطالبابيبنعليسب

سلمةامالمؤهنينأموكاش!)264(عطاءلهيكونولنالديوانهناسمهسيسقط

سمعت:قالت.الثههعاذ:فقالوا؟فيكماثهرسولىأيسب:تقولعنهااثهرضي

.)265("سبنيفقدعليأسبأمن:يقول!الةرسول

/187.6الطبرىناريخ)261(

./2218والنهابةالبدابة2621(

لاأنأيضأمسلمصحيحفيظاهروالعسب،العزيزعبدبنعمرعصرفيالاالسبيرفعلم)263(

يسبلالماذاسعديسألمعاهـلةوكانI(1/1)82عليالسبيدعونكانوامروان

./9(131وصححالزوائد)معاولةمجلسفيعليايسبخديجةابنوكان15(،/)175عليأ

(ru)695/الحدبدأبيr.

.(6/323المسند)أحمد)265(
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منبرعلىفوقف.للحسنمعاهدتهمننهائيأالانسلاخفيمعاويةبداثم

الجميع:أسماععلىوأعلن،الكوفة

.)266((بهأفيلا،هاتينتدميتحتعليبنالحسنأعطيتهشيءكلأ

لعنعنكففتفلو،أردتهابلغتإنك)إ(المؤمنيناهيريالهقيلولما

عليهاويهرمالصغيرعليهايربواحتى،والثهلا:فقالعليأ--يعنيالرجلهذا

وأصبح،البشرمننمطأمعينأمعاويةمنهجوأنتج.267(زفضللهيذكرولا،الكبير

الذيهذاعليابأنيفتيمنعلمأأعلاهم،هدفبلاكقطيعالطرقاتفيالعامة

الأسسلولداللاهدفعالموفيبغداد)268(لصوصمنلصأكانالمنابرعلىيسب

عهدفيالعامةأخلالىعنالمسعودييقول،الدجالىللمسيحجميعهاتمهدالتي

معاولة:

وهم،العالمعلمبغيرويقولوا،الفاضلغيرويفضلوا،السيدغيريسودواأ

منللحقهعرفةولا،والمفضولالفاضلبينتمييزغيرمنإليهمسبقهنأتباع

إلىمتشوقينأو،قردسياسةعلىبدفضاربحولإلاتراهمفلا.عندهمالباطل

ينكرونلا،هصلوبعندوقوفأأو،مضروبحولمجتمعينأو،واللعباللهو

.)926(،هعروفأيعرفونولاهثكرأ

خصالأربع:قال،كلماتفيمعاويةحكمقوائمالبصريالحسنولبين

الأمةهذهعلىانتزاؤه:موبقةلكانتواحدةإلافيهتكنلملو،معاويةفيكن

زياداوادعاؤهالحريريلبسالذيالسكيريزيدابنهبعدهواستخلافه،بالسيف

وأصحابه.عديبنحجروقتله،الحجروللعاهرللفراش"الولد:قالثك!والنبي

.48صالطالبيينمقاتل)266(

.778/1الحديدأيي)267(

(YIA)3.صالذهبمروج

./443السابقالمصدر26(9)
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واصحابحجرمنلهويلايا!حجرمنلهويلايا!حجرمنلهويلأفيا

هوحجر؟فمن.("Vlحجر

أيسبعلىالخطباءودأب،عليفيهايسبهعاويةهساجدكانتلقد

الخطيبأطالىجمعةوذات.والأعيادالجمعةخطبفيالسلطانومغازلةمعارضة

فلما!الصلاة!الصلاة:عالبصوتفقال.الصلاةفواتحجرفخشي،الغزل

هعاوية:قرارفكان،معاويةإلىبتقريرهبعث.الخطيبعندالغزلشهوةقطعت

.)271(،إليئاحضروهثمالحديدفيعديبنحجرشدواأ

انها:فقالوافيهانزلالتيالبقعةاسمعنسالالطريقوفيقيودهحجروجر

وأهللهمالثهيغضبأناسبعذراءسيقتل9أخبرقدلمج!النبيوكانعذراء

بقتلهوأهرهعاويةتسيلودموعهتبسمعذراءانهاحجرعلبموعندها!)،(السماء

يومبهاالجبارينقاصمالثهيلاقيحتىبقيودهيدفنأنهوواحداهطلبالحجروكان

نأالصبيانغضبيغضبكانسلطانأيفيهيستطيعلاالذيا)272(اليومالقيامة

ولأفيهااخسؤاإقالىالأحدالواحدفيهيقولالذياليومالأسدأخذ.ياخذ

تسمعفلاللرحمنالأ!واتوخشعت)والمتبوعالتابعيقفيوم")273(تكلمون

.،2741(همسأالا

ذكرأيضأالميدانوفيبلوحدهاالمساجدعلىالصمتفرضيقتصرولم

.4561/الحديدأبي/391،3الأثيرابن/157،6الطبري)027(

.ب3الذهبمرو!271()

الرعيةهذهبخصوصمعاويةمعتكلمتعائشةالمؤمنينوأم(126/11كنز)عساكرابن)+(

ابنرسائل)هحفوظكلامهذافيلعائشةجرمابنوقال(4611/للبخاريالصغيرالتاريخ)

،4/1،26راجع)الأشرافأنسابصاحباليهأشار(بعذراءيقتل)وحديث(014حزم

./4316والطبريبر3الذهبمروج272()

.801المؤمنون)273(

.801طه274()
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.288()،الإيمانبهمهـلقوى.الزمانبهمسيرعف.النساء

هذهوأسباب.الدينهذاأهداف.اللاهدفعالمأصحابيفهملم

لم.يضرلاالذيالصمتفرصقاعدةليحطمالحسينخرجعندهالذا.الأهداف

انشقاقانفرعونقادةيفهملموقديما.الخروجهذامعنىالسلطانعلماءيفهم

بالعملليسوانشقاقه.طبيعيامانعاالبحركانأنيفهموإلم.معجزة.لموسىالبحر

لموجذاملخموأهل.الفريقالىفرعونجرهم.يفهموالمولأنهم.السهل

الىأهيةبنوجرتهميفهموالمولأنهم.بيتهأهلفيالنبيأحاديثهعنىيفهموا

الوحل.

وقالى:!النبيقبرإلىتوجهالعراقإلىخروجهوقبل.الحسينوخرج

أحبإنياللهم.علمتقدماالأمرهنحضرنيوقد.نبيكقبرهذاإناللهمأ

الا.فعهومنالمبربحى.رالإ!امالجلالذالااسألكالمنكرواناوانكرالمعروف

:وقالالقبرنحوتقدمثم.)928((رضأولرسولكرضالكهوهالياخترت

فاضهد.أمتكفيخلفتنيالذي.فاطمةابنالحسينأنا.جداهياعليكالسلامأ

شكوايوهذهيحفظونىولم.وضيعوني.خذلونيقدإنهم.الثهنبيياعليهم

.،ألقاكحتىإليك

لاوجذاملخمأهلكانالطريقجانبوعلى.العراقنحوالأمةنهاروتقدم

حدثتالعراقأرضوعلى.حولهممنتجريالتيهذهأحداثأييدرون

.جوادهعلىعنالحسينوسقط.خجلاإلافيهاالقلميقطرل!التيالأحداث

.السهاموبقاياالسيوفقطععنهتزيحوأخذتنحوهعنهااقةرضيزينبوانطلقت

.)092(،الأعضاءهقطعالعراءفيحسينهذا!واهحمداهأ!أواهحمداهتصرخوهي

(YAA)النهج.شرحالحديدأبي

.Iلم86Iالخوارزميلمالحسينمقتل()928

.9/032السابقالمصدر(1092
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هناتقبلاللهمأ:تقولوهيالسماءنحوورفعتهبدنهتحتيدهابسطتو!دوء

.،المربانهذا

قتلفالذي.الفتنةدعائم.هنابالفتنةوأقصد!الحسينالفتنةقتلتوهكذا

ابنقادالذيموسىأبويوم.التحكيمخيمةفيبذرتهوضعتسلطان.الحسين

علىدليلهذاوفي.النبيبنتابنليقتلواجنودهوجهوالحعلطان.هايوهاصياد

الجنوديقيمأنفمعنى.هعاويةهحالأربعاءيومالجمعةصلواالذينغباءمدى

الذينوجذاملخمأهلانتاجقمةهميزيدجنودان0)؟92(البيتلأهلمجزرة

ينامأرضعلىيتحركونكانوا.وجنودهوالسلطان.مايوماالدجالالمسيحشاهدوا

.صيادابنبصماتعليهالذي.أدريلافقهعليها

عالموفي.الوحلفيوراثهبمنليدفعالخطىيزيدأسرعالحسينوبمقتل

لأن.الكبيرالعليالمحةعقابفيهيتلقونكبيرميدانإلىءالجميعهرول.أدريلا

نأعلىليدل.الخبرلهذاسماعهعندالنبيوبكاءالحسينمقتلبخبرجبريلنزول

النبي:يقال.عقابعليهاسيترتبالجريمةهذه

منعلىالثهغضباشتدوإنه.يقتلهذاابنيأنأخبرنيجبريلإن!

غضبواشتد.الحسينعليهايقتلالتيالشبةأرانيجبريلإنو!.)292(،يقتله

هذافمن!ليحزننيإنه.بيدهنفسيوالذي.عائشةفيا.دمهيسفكمنعلىالثه

.)392(!بعديحسينأيقتلأمتيهن

يأوتحت.هذهقيادةأي.الحسينبقتلتامرقيادةهنيتعجبالنبيكان

النبيوكان!يستندكتابأيوعلى.القيادةهذهيناصرالذيومن.تعملهنهج

اللهرسولبنتفاطمةأولادمنكلهمرجلاعشرسبعةالحسينمعقتل:كثيرابنقال)192(

.8(لما91البدايةأ

127/12(.عاكر)كنز)292(ابن

1كنز27)سعدابن3192( /y.)i
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قصرهاهنأولهعاويةوكانالمسلمالمعاهدكديةديةأنالسنةنصت:كثيرابن

الأشلجبلغزاعمروبنالحكمأنولذكرلنفسهة)275(النصفوأخذالنصفإلى

فيهامالمعاويةالغنيمةهنيصطفيأنمعاويةلسانعلىكتابفجاءهكثيرأشيثافذنم

أولمالمؤهنينأهركتابقبلاللهكتابانعمروبنالحكمفردوالفضةالذهبمن

الناسفيقسمالخالوكاثمهعصعةفيلمخلووطاد""لا-لمجزالنبىدوللسمع

.)276(الحبسفىما!حعىحبسأنالفارسهذاجزاءفكانغنائمهم

بعدالأمرللحسنيكونبانالورئةأهاالثهأنزلبماالحكملإتفاقالتحطيمانه0

2771(للحسنالسمبدسأوعزانههيأخرىبطريقةمزقهامعاولةفإنمعاوية

الحسن.قتلوبالفعل

مراسيمبدأتالحسنقتلوبعدابنهبيزيدلياتيالحسنإزاحةمعاويةأرادلقد

إلىأشارثمأمامهواجلسهمالعامةشيوخمعاويةفجمعللمؤهنينأميريزيدتدشين

لمعاوية:وقالفوقفقوادهأحد

إلىوأضنارفهذاأبىفمنيزيدالمؤهنينفأميرمتفإنالمؤهنينأميرأنتأ

حناجروبدأتإ)278(النماسأخطبمنفأشطاجلس:هعاولةلهقال،..السيف

الحرةيومبهسيقومالذىالتاريخيللدوريستعدبيزيدوبدايزيدتشدوامطالبةالتأييد

له:فقالالمنتظرالمؤمنينلأميرنصائحهيقدممعاويةوبدأ

لكانواعلم)927(لأبيككانواكمالكيكونوالهمأبوككانكماللناسكنأ

./9138والنهايةالبداية)275(

.141/6الطبري/47،8والنهايةالبداية)276(

مقاتلفيالأصفهانىالفرجابو.السمبدسأمرالذيهومعاولةبأنقالواالذين)277(

بنلزيدهوالأمرإنقالواوالذين،05/2الذهبمرؤجفيالمسعودي33،صالطالبين

معاولة.

917صالخلفاءتاريخفيالسيوطي)278(

45الطبري)927( / AY.

462

http://al-maktabeh.com



نصحهعرفقدرجلفإنهعقبةبنبمسلمفارميهمفعلوافإنيوهأالمدينةأهلهن

.،)028(لنا

فبعدالبيتأهلموقفأما.الحسنهعاهدىتهبعدمعاويةتحركاتهذهكانت

امتنعالحسينلكنمعاودةخلعيطلبونالحسينإلىأنصارهأرسلالحسنموت

فعندثذمعاويةهوتانتظارالجميععلىوأنوالحسنهعاويةبينالحاصلللعهد

معاولةأعدوعندماإماههماختيارفيوالعلمالشورىأهلويلتزمللأمةالأهريرجع

هاتفلماالساحةعلىيطفوالحسينيالرفضبدأيزيدابنهبعدهمنليخلفهالعدة

!ليأخذأنبالمدينةعاملهإلىوأرسلبالسيفالعبادرقابعلىيزيدجلسهعاوية

الحسين:لهقالافرضهذاأجلهنالحسينإلىذهبفعندماالحسينهنالبيعة

رجلويزيدختموبناالثهفتحبناالرسالةوهعدننبوهبيتأهلإناالأهيرأيهاأ

يبايعلاومثليوالفجوربالفسقهعلنالمحترمةالنفسقاتلخمرشاربفاجرفاسق

.،51(والخلافةبالبيعةأحقايأوتنتظرونوننتظروتصبحوننصبحولكنهثله

سيعلنالذيالشبابوعلىالعريضةالقاعدةعلىعينيهيضعالحسينكان

بأسبابالجميعفيأخذالأحداثمسرحعلىالحسحنيظهرأنفورليزيدالرفض

.النجاة

،للنجاةدعوةأ

يئالنبيقال

وقال"،)281(ابغضنيفقدأبغضهماومنأحبنيفقدوالحسينالحسناحب!من

./1228والنهايةالبداية،/138الطبري028()

.هض!الطبري51(

بروايةعساكروابننعيموابي/12(.116كنز)والحاكمماجةوابن)281(أحمد

022)اخرى / Y)?.

i Ir



منسبطأوالحسينالحسنحسينأأحبمنالثهأحبمنهوأناهنيإحسين

أحبهمااني"اللهموقال28311(فأحبهماأحبهماانياللهم9وقال")282(الأسباط

.")284(والحسينالحسنيعنيأبغضهمامنوأبغضفأحبهما

وزنلهاعلامةوهي(هثافقإلايبغضهلاأكانتعليالمؤمنينأهير"علامةإن

علاهةوهي،أبغضنيفقدأبغضهمامنأالحسنينعلامةأهاالصحابةعالمفي

أصحابمعأيضأوتستقيموالفتوةوالقوةالشبابعالمالجماهيرعالمهعتستقيم

وليسالوسائلفيفرقلكنهوالحسينالحشنبينفرقوهناكالعلمأهلمنالبصيرة

.اما10:قالعندماجمميرالنبىبينهاالفروقوهذهواحدةالغايةلأنالهدففيفرق

.")285(وجوديجرأتىفلهحسينوأها،وسؤدديهيئتيفلهحسن

هعالمه.تبدوالتحركوهذا.آخربطريقالفتنةلإيقافالحسينتحركوبدا

فيها.قالىمحمدأخيهإلىالحسينوجههارسالةفي.العريضةوخطوطه

بالمعروفآهرأناريد.محمدجدي.أهةفيالإصلاحلطلبخرجتانيأ

الثهيقضيحتىأصبرهذاعليردوهن.وأبيجديبسيرهوأسيرالمنكرعنوانهى

موقفحولالأراءوانقسمت.)286(،الحاكمينخيروهو.بالحقالقوموبينبيني

وهؤلاء.السلطانعلىالخروجفيمخطىءالحسينأنرأىهنفمنهم.الحسين

السلطةتصبهأنوخشي.الحسينعلىخافمنوهنهم،أدريلاأأهلهم

قالهماذلكومثال.العراقإلىالخروجبعدمالحسينفطالب.بسؤالغاشمة

الذيالأهرهذامن.عليكخائففإنيأ:قال.للحسينجعفربنافةعبد

الحسين:عليهفرد.،بنيكواستئصالهلاككفيهيكونأنعليهأزمعت

.(/16112كنز)والحاكمماجةوابنوالترمذيالتاريخفيالبخاري)282(

(YAr)العرمذى(9كنزII21لم).

.(/91112كنز)والطبرانيشيبة1،ي)284(

.(12لم1كنز17)عسحروابنمندهوابنالطبرافي)285(

.918/1/الخوارزميالحسين2861(مفتل
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له.ماضأنابأمرفأخبرني.مناهيفيالثهرسولجديرأيتأنياعلمأ

الأرضهواممنهاهةثقبفيكنتلو.عمابنيافوالله.عليأوالأمرلىكان

يوماليهوداعتدتكما.عليئليعتدنواللة.يقتلونيحتىمنهالاستخرجوني

.،)287(السبت

للذهابيتجهزبدأ.لههؤيدينبأنهمالحسينإلىالعراقأهلأرسلوعندها

بخروجكتحزنيلاحسينياأ:لهفقالت.سلمةأمالمؤمنينأمفلقيته.إليهم

فقال.(العراقبأرضالحسينيقتل.يقوليي!جدكسمعتفإني.العراقإلى

فقالت:.،وعدواناظلمامذبوحانيوأعلم.ذلكأعرفوالثهانا،أماهياأ:لها

وإنغدأذهبتاليومأذهبلمإنأهاهياأ:فقال.(مقتولىوانتتذهبواعجباهأ

الذياليوملأعرفوإني.بدوالثهالموتمنوها.غدبعدذهبتغدفيأذهبلم

.،فيهاأقتلالتيوالساعةفيهأقتل

نزولوراءالحكمةما.الفاضلغيرفضلواالذينوجذاملخمأهليفهملم

الخبرهذانزولأنيفهموالم.الحسينبمقتلثي!النبيليخبرالسلامعليهجبريل

علىيرقصونالذينيفهملم.السماءربلهسيغضبالحادثأنيعنيالسماءهن

نأيفهمواولمالدجالالمسيحزرائبهيوالخنازيرالقرودنهايةأن.القرودسياسة

واهل.الناسعملاللةليرىالأمةأمامالنجاةبأسبابياخذون.شهودالبيتأهل

بجانبهم.احدوقوفعدميضرهملنكما.هعهمالناسوقوفينفعهملنالبيت

حتماالدينوهذا.الحوضعندوالقرانبالنبيسيلتقونالمطافنهايةفيفهم

يقرأالخبرهذاوكان.الثهكتابفيالإظهارهذاخبريقرأونوالجميع.اللةسيظهره

احدىوفي.المستقبلج!يليولدأنقبليقراالأنوهو.الجيلهذايولدأنقبل

كانأخيأر،تو:جنودهأحدلهقالطالبأبيبنعليالمؤهنيناهيرمعارك

نعم!:قال.؟،معناأخيكأهوأ:الإهامفقال!بهاللهنصركماليرىشاهدنا

وأرحامالرجالىأصلابفيأقوامهذاعسكرنافيشهدناولقد!شهدنالقدأ:فقال

.388/5الطبريفيوأصله،8/211الخوارزمي287()
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ها.احدأغضبك01الثهنبييا:عنهاالثهرضيسلمةأملهقالتفعندها.يبكى

يقتلالحسينأنفحدثني..جبريلعنديهنقامأ:قال؟تفيضانعيناكشان

فقبضيدهفمد.نعم:قلت؟تربتههنأشمكهل:جبريلقال.الفراتبشط

.)492(!فاضتاأنعينايأملكفلم.قاعطانيهاترابمن

الحسنإن":النبييقولفعندها.جريمةتسبقهوأنبدلاالعقابإن

يفسحالرائحةذهابأنهذافمعنى.")592(الدنيامنريحانتايهماوالحسين

ارتكبقديكونالرسولرائحةتضيعكييعملفالذي.أخرىرإئحةإلىالطريق

وفاطمةلعليجمزالنبيقولفيجاءوالعقاب.عقابالجريمةولهذه.جريمة

يكونأنومعنى.6192("سالمكملمنسلم.حاربكملمنحربأنا9:وولديهما

آلافالرقابعلىظلولوحتىأمزحتميالطغيانزوالىإن.حربالرسول

السنين.

نأبمعنى.السلطانبعيوندائمأيقرأكانالتاريخأنلهيؤسفومما

لم.الثهعقاباستحقتالتيالجريمةوارتكبالبلاءفيتسببالذيالسلطان

هنالشفاءبأسبابويأخذواالجريمةيحددوالكيفرصةأيبعدههنللخلفيترك

لاوهم.العقابعالمفيعاشواالجريمةتحديدالخلفيستطيعلموعندها.دائها

يتقوها.لمفتنةوحلفيانهميشعرون

..الوحل

وكان.ستينسنةمنيوماخرفيقتلعليبنالحسينإنأ:البخاريقال

ستينرأسعلىالحسينيقتل":!والنبييقولروايةوفي.،)792(عاشوراءيوم

9(./178)ثقاتورجالوالطبرانيوالبزارلعلىوأبوأحمدرواهالهيثميوقالأحمد)4912

.(/41112كنز)آخربلفظوالبخارىوأحمدعساكروابنفدىوابنوالثسائىال!رمذى)592(

.(6911/كنز)ماجهوابنوال!رمذىوأحمدالطبراثى)692(

.101/1الصغيرالتاردخ)792(

III

http://al-maktabeh.com



النبي:يقولى؟ستينسنةمنيومآخربعدفماذا81192(مهاجريمن

فسوف.الشهواتواتبعوا.الصلاةأضاعوا.سنةستينبعدلخفيكون،

.القرآنويقرأ.تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرأون.خلفيكونثم.غيأيلقون

.)992((وفاجر.وهنافق.هؤمن

يخرجوالذي.تراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤونالذينالخلفبدايةإنها

النبي:لقولالدجالالمسيحمعآخرهم

قرنقطحكلما.تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرأونالمشرقمنناسيخرجإ

.)003("الدجالالمسيحهعاخرهميكونحتىقرننشا

المؤمنينأميربأسبافيوأخذت.الحسينالدولةقتلتستينعامهنيومفآخر

الفجربذورالمجتمعفيفنبت.هعهيستقيمالذيالثقافيالمنهجصاحب.يزيد

الشاذيصبححتى.للأخرىتمهدمرحلةوكل.واوممعأشملصورةعلىوالنفاق

الشرعيةعلىالخروجيصبحأوالفقهاءعنهايدافعالتيالقاعدةهوالطريقنهايةفي

امرهفتنةاتقاءاجلهنيعمللملأنه.يدريلاأنهيدريلاعالمفيإلشرعيةهو

يتقيها.أنالثه

دياروأصبحت.بالقصوروجذاملخمثقافةأحاطت.ستينعامفبعد

بنيرايةوكانت.ترىلالكنها.مامكانفىالنبيرايةكانت.خاويةيوومحمد

أنهاالنبيذكر.فرعأسبعينهنأكثرلهاشجرةبهمدخلعند.خفاقةعاليةامية

علىأجسادهمتعرضمحمدآلىكانستينعماموبعد.واحدةإلاالنارفيكلها

.متروكوهوطريفبنسعدوفيهعساكروابنوالخطيبالطبراني)892(

ايضاوالداكمحيانابنفرواه.غلطوهو.أحمدبهتفردكثيرابنوقالأحمدرواه)992(

القرنثمالهجريالأولالقرنمنالثانيالنصفخلفيدينالحديثوهذا91/11(،)كنزه

.إ!يليهالذيثميليهالذي

.(11لم502كنز)حيانوابنوالحاكموالطبرانيأحمد03(0)
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الشاعر:تالحتى.هـللهونيشربون.وزياد.ولزيد.دمشقهدارج

الحجراتتسكنزيادوال)103(بلقعاأصبحتالةرسولديار

الحجلات)203(ربةزيادوآلنحوربمتدهىالثهرسولوآل

السرلاتآمنوازيادوآلحريمهمقسبيالكهرسولىوآلى

منتهكاتاثهرسولوآلمصونةالحريرفيزيادوآل

ألفحلواتفيالمةرسولوالالقصسورهصسونةزيادفيوآل

بعداستيقظتقد!النبيعصرفيالنائمةالفتنةكانت.الحسينقتلوبعد

المديضة.طرقاتفيشجولكانلقد.صيادابنالنائمةبالفتنةوأقصد.!موته

عباءةعليهالدخولهذايكونوأن.ث!النبيمسجدالخيلدخولىيرىأنفيآهلا

لكلالأعذارالتماسعليهيترتبأو.الزمانطولىعلىالفقهاءعنهليدافع.الشرعية

واما.الشرعيةباسمإها.فيدمرالزمانآخرطاغوتأكبرياتيحتى.عنيدجبار

فماذا.الانتصارالدجالالمسيحيحرزالحالاتجميعوفي.الأعذارلهيلتمس

.الدجالالمسيحطريقعلىيزيدفعل

مدينةإلىيزيدخضولانطلقت.يزيديبايعلمالذيالحسينقتلوبعد

قتلانوبعد.المؤهنينأمير.يزيدعلىخرجوالأنهمأهلهالتأديبالةرسول

المهاجرينبناتمناهرأةألفواضابوا.والأنصارالمهاجرينبقاياجنوده

بينخيولهموبالت.الرسولمسجدفيالصلاةالجنودعطل.)303(والأنصار

إليهوصلتفعندها!بذلكيزيدالمؤمنينأميريمعفولم.)403(والمنبرالروضة

.!التعبيدأواهروأصدر)503(شديدافرحافرح.الحرةفيالمعاركنتائج

خرابا.أي03()1

03()Tردابهن.حولبالذهبلحزلنأى

سابق.مصدر03()4)303(

./2248والنهايةالبداية03()5

LIA

http://al-maktabeh.com



دمائهمفييحكم.ليزيد)603(عبيدأنهمعلىالمدينةأهلبايحالحرةبعد

المدينةاهلبايعولقد.)803(أعتقش!اءوإنباعشاءانشاء)703(ماوأهليهم

.)903(التابعينوصلحاءوأولادهمالمهاجرينبقايابالمدينةوكان.ذلكعلىكافة

.)031(أعناقهمضرب.رسولهوسنةالقرانحكمعلىالبيعةبعضهمطالبوعندها

ولولاالمسيببنسعيدهوجمزالنبيهسجدفيظلالذيالوحيدالرجلوكان

.)311(عنقهلضربهجنونبأنهالحكمبنهروانشهادة

عصرفيمابصورةظهرالذي-الدجالىالمسيح!صيادابناختفىهذاوبعد

وفووالوجوهبعضفولىلل!فكعركروكىلرسم.نائمهكفعنهظهر.ث!النبى

لمجارياطمانأنهيعنيصيادابنواختفاء.النبييحذروحولها.الأحداث

+هرشدأفيهايعملالسلطانلأنوذلك.أمامهاعائقلاوأنها.الفتن

تخرجعندماأو.السلطانعلىالحفماظأجلهنالجرائمتغزلوعندها

تهوىلابماجاؤوالأنهم.الناسمنبالقسطيأهرونالذينتقتلالتيالفقهيات

وفقهاءالحكامرأسفوقهنالعقابيأليهذايحدثعندها.الحكامأنفس

تلوالحجةعليهمأقامإذاإلاالجموعيعاقبلاأنه.الثهفضلومن.الحكام

فيذوق.الصالحالعبدأيضاعليهايعيش.الجموععقابرقعةلأن.الأخرى

له.فيغفرالغيبعالمإلىيردثم.الظالمينالقومعامةمعالعقاب

قالىوفيهما.الثهرسولرجانتاوهما.والحسينالحسنالدولةقتلتلقد

القتلهذاولكن.)312((الجنةأهلشبابسيداوالحسينالحسن):النبي

.97/3هبلذاو!هر3(60)

35لطبريا3(.)7 7 / i

./0142حزمابنرسائل803()

.642/4الحديدأبي(903)

O"1010142زمحابنرصائل/.

السابق.المصدر)311(

والحلام.حباقوابنوأحمدالترمذيشوا.31()2
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لطعلماذا.نفسهدسأللمالذىالعالمذلك.المأويلعالمفىجردمحهاخعف!

النبي؟بكىولماذا؟الحسينبقتلالنبيليبلغالمسافاتهذهالسلامعليهجبريل

هذهفيوضعاعملأيفعلىالجنةأهلشبابسيداوالحسمنالحسنكانوإذا

المنزلة.

ووراءهدفوراءهفيهحدثفكل!عبثأالكونهذايخلقلمتعالىاللهإن

لاالبكاءهنهافإن.الحسينأجلمنبكىقدالنبيكانفإذا.حكمةالهدفهذا

وضاع.التحذلرضاع.ضاعإذالأنه.التاويلعالمفيسدىيضيعانينبغي

.اللادعوةأعلامترفعالهدفيضيعوعندها.الهدف

علىفسادايجلبلمقتلهالحسينأ:تيميةابنيقولىهذاالتاويلعالموفي

فيولادينفيلاهصلحةالحسينخروجفييكنولم.)!()313(الأهة

يومبعلماوفعل.المبلةأهلقتلوانهظلممنفيهمارغميزيدإن)314()إ(دنيا

هيتةماتالأمورلولاةمطيعايكنلممنلأن.عليهيخرجلافإنه.أمورمنالحرة

.،)316(السلطانعلىالخروجهوفالمحذورأإ(3151(جاهلية

يومالعذارىشرفعلىاعلامهورفع+الحسينهقتلبعدالسلطانورتع

فىالملحينماعكماانماعإلاأحدالمدينةأهليكيدلاا:يقول-لمج!والنبيالحرة

نأوبعد."الماءفيالملحيذوبكماالثهأذابهبسوءالمدينةأهلأرادمن"أالماء

التأويلعالموفي.وحاصرتهاالكعبةإلىتوجهتوالمنبرالروضةبينالخيولبالت

تيمية.ابنيقول

أحدامنهمأنريبفلا.ونوابهمالعباسوبنيأهيةبنيمنالمسلمينملوكأ

.164/1السنةمنهاج31()3

./242االسنةهنهاج)314(

37/1.السنة315(منهاج)

.148/1السنة)316(منهاج
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كانواالمسلمينكلبل.الملكعبدناثحبولايزيدنائبلاالكعبةإهانةيقصدلم

.)318(،)317(الزبيرابنحصارمقصودهمكانوإنما.للكعبةمعظمين

إذاالحرةأهلوتضرب.خرجواإذاالبيتآلتضربالملوكفشرعيةإذن

لا..كلمةف!يهتوجدلاعالمهمقاموسلأن.رفضواإذاهكةاهلوتضرب.ثاروا

فيالحديثبنصفالحسين.أدريلاعالمفي.جاهليةميتةالجميعهاتوإلا

فيولاالدينفيلاهصلحةفيهيكنلمخروجهجعلالطويلعالملكنالجنة

ياأ:وقالالنبيوبكى.قتلهبخبرجبريلنزلالحديثبنصوالحسين!الدنيا

.أبعديحسينايقتلأمتيمنهذافمن!ليحزننيإنهبيدهنفسىوالذي.عائشة

التاويلعالموفي.الأهةفساداعلىيجلبلمقتلهالحسينيقالالتأويلعالموفي

كانإذاوحتى.الأوهاممنوهمأواعتبروه.نفسهالحسينوجودفىشككواربما

ستنطقالعقابوتحت.الحسيناثاركلسيظهرالوحلعلىالعقابفإنذلك

الحقائق.

..لفضيحةوا!لعقابا

سالمكم()931(.لمنسلم،حاربكملمنحرب"انا:بيتهلأهلالنيقال

.)032("الماءفيالملحينماعكماانماعإلاأحدالمدينةأهليكيدلالا:وقال

دول)العربهنخلقوبايعهالشامإلىورجعوايحاصرونهكانواالذينبايعهالزبيرابن31(7)

هذاورغم.الإسلامخلفاءضمنوالذهبيوالسيوطيحزمابنوعده(93الذهبيالإسلام

عليهالمعتديالزبيروابن.السفيانيةالشرعيةعلىخارجالأنهوقتلةحضارةتيميةابنأجاز

ابنإن.مسلمشرحفيالنوويقاللذا.وامنأمثابهللناسبىاللهجعلهاالتيالكعبةالىالتجأ

عليه.خارجونو(صحابهوالحجاجمظلوهاكانالزبير

.25/2هالسنةمنهاج)318(

.(6911/)كتزماجهوابنوالترهذيوأحمدالطبراني)931(

يذوبكمااظهأذابهبسوءالمدينة(هلأراد"منمسلمعندحديثوفي،الحاكمرواه)032(

الماء".فىالملح
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الملوكودولة.،)321(الدنياهنريحانتايهماوالحسينالحسنإن):وقال

أناأالنصبمقتضىمواجهةفيالنبيهعدخلتهذهوبحربها.البيتأهلحاربت

فيدنجلتهذاوبكيدهاالمدينةأهلكادتالملوكودولة"حاربكملمنحرب

هذاومعنى.!الماءفيالملحينماعكماانماعإلا)النصبمتقضىالزوالىعقاب

نأومعنى.)322(،الأرضهلحالحكمأالخفاءكشففيقال.الحكمذوبان

جوهرهاذوعدلأن.الاسعخلافحمعمهويفمد.هولهلذهبأنالحكملذوب

لأن.الاستخلافهذافينصيبوجذاملخملأهلولي!س.آهثواالذيناستخلاف

لهمارتضىالذيدينهملهم.وليمكش.!الخائفنصيبهندائمأالاستخلاف

ضربوا.يرمايخافوالموجذاملخموأهل.3(")23أمنأخوفهمبعدمنوليبدلنهم

تذهبفكيف.يهتفونالضؤدائرةفيوجلسوا.مكهفيوضربوا.المدينةفي

عندالريحانبمثابةالحسنينرائحةكانتداذا؟الحكميذوبكيفاو؟القوة

تسقيمالجديدةالرائحةوهل.هوتهمابعدجلتالتيالرائحةهيفما.الةرسولى

فيوالنهايةالبدايةإن؟الأحداثهذهمنالدجالالمسيحوأين؟الحكمذوبانهع

:يالمحةرسولحديث

واصفر.الأنهارونزذت.العيونغارتاذا.معلوهاتآياتالدجال"

المسيحفانتظرواقنسرينفنزلتالعراقمن)324(وهمدانمذحجوانتقلت.الريحان

.)325("رائحاأوغادياالدجالى

منالأهةفيالكبيرةالفتنتظهرعليهالذيالمستقيمالخطرسمالحدش!هذا

تسلمالتىالحلقاتتظهرأيضاوعليهالدجالالمسيحخروجحتىالأوليوهها

/12(.144)كنزآخربلفظالبخاركيوأحمدعسروابنعديوابنوالثافيالترمذي)321(0

1(./437)كشفصحيحمع!ناهلكنبحديثليسالخفاءكشففي)322(قالى

.55النور)323(ص!ورة

.ايرانفيتقعوهمدانوبكيلحاشدامتدادعلىفبيلةمذحج)324(

.4(/945)المستدركالذهصوأترهالحاكمروا.)325(
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الأولىالحلقةعندالمنحنىأنيمعثى.للأخرىتمهدحلقةفكل.بعضأبعضها

بكليرىالأخيرةالحلقةعندلكنهالمجردةبالعينيرىلاوربماجدادقيقأيبدو

عنالباحثيعتذر!الأنهارونزفت.العيونغارتإذا!:جم!ضالنبيوقول.وضوح

سردهيتتعفيالباحثلأن.أولا.الحديثهنالشطرهذاعلىالضوءتسليطعدم

نإوثانيا.جداضئيلةالشطرهذافيصيادابنوخطى.صيادابنخطىللأحداث

فالمصادرذلكغيراما.طالبأبيابنعلي،بعدماأفترةعنمصادرلديهالباحث

إلىتضافوإهامنفصلبحثفييخرجهاأنإما.للباحثتتوفروعندهاهحدودة

.للكتابأخرىطبعة

.!هناهنالبدايةفلتكن"..الريحانواصفر..)

ابني؟ادعي9:عنهاالثهرضيلفاطمةيقولوالسلامالصلاةعليهكان

ثم):تعالىيقول.ذبولهيعنيالريحانواصفرار.)326("إليهويضمهمافيشمهما

الزرعذلكيهيجأي:كثيرابنقال.)327("حطامايكونثممصفرافتراهيهيج

يبسايصيرأي.حطاهاكلهذلكبعديكونثمنضراخضراكانبعدهاهصفرأفتراه

عندهاوالريحان.بالخضرةوللحياةبالصفرةللموتالشعراءأشارلذامتحطما)328(.

سقوااللهرسولىوريحان.الماءأ.(بانقطاعإلاياتيلاوالذبول.رداءهالذبوليصبحيصفر

علىبهوطافوا.الرماحعلىالآخرالعودرأسورفعواسما)932(.اعوادهاخر

.الترمذيرواه)326(

.02الحديد)327(

34كثيرابنتفسير)328( 3/ i.

به.الانتفاعوعدمبتركهأي81(

قتلفوصف.الجريمةحجممنقلللكنه.بالسمالحسنقتلجريمةتيميةابنأقر)932(0

النبيفقتل..حقبغيرللنبيينإسرائيلبنيقتلمنبأعظمليسأنهعلىوالحسينالحسن

تفعلهكانتبماوالاستشهادالجريمةمنوتقليله(247/2السنةمنهاج)ومعصيةذنباأعظم

وقتل.وعلماءهداةولكن!انبياءلا!محمدبعدلأنه.الإضكاليحللاإسرائيلبني

إسرائيل.بنيفيالأنبياءكقتلتماماهومحمدأمةفيالهداة
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هقدمةكان.لعيهويزيدهعاويةوتقديمإهمالهنتيجةجاءالذيالريحانواصفرار.الأمصار

.العقابوالخاصةالعامةلينال

رفضوافهم.ارتضوهاالتيالقيادةطريقمنياتيالعقابوهذا

عندمامعاويهباختيارهمساندواوهم.والحسينوالحسنالمؤمنيىأهيرباختيارهم

المدينةواجتياحالحسينقتلفييزيدباختيارهمساندواكماعديبنحجرقتل

هذهدفعتهم.غايةولالهااهدافلالقيادةبالكاملزمامهمسلمواولأنهم.ومكة

ولاعليهويحترقون.يعملونهنلحسابيعرفونولافيهيعرفونطريقإلىالقيادة

بدايته.كانوالاحتراقالعرقوهذا.يحترقونمنأهدافعلىيعوفون

قنسرين(فنزلتالعراقهنوهمدانمذحجوانتقلتأالريحانواصفر..أ

.،الدجالالمسيحفانتظروا

علامةالاكتقالهذاإن،قنسوينفنزلتالعراقمنوهمدانهذحجوانتقلتأ

باختصارإنهما؟وهمدانمذحجهمافمن.الدجالىالمسيحانتصارعلاماتمن

فيالقلقشنديقالى.طالبأبيبنعليالمؤهنينأهيرشيعةمنكانتاقبيلتانشديد

ويومأالصحابةبينالفتنوقوععندعليشيعةهمدانوكانت"793صالنهاية

علىونادى.وجذاملخمأهلضمالذيهعسكرهبينالعاصابنوقفصفين

ومما1/482الحديدأبيابنذكرهشعرأوقالالمؤمنينأميرفيهالذيالحقمعسكر

فرد.القتالنوقفكيعثمانعليناردواايإ"كانكماشيخناعليناردوا"فيهجاء

:الإمامأصحابمنواحدعليه

!كانكمانعثلاقردبأنوهمدانمذحجسيوفأبت

تليلانعودأنبدلا.السؤالهذاعلىنجيبلكيإننا؟هذانعثلهوفمن

شاءالذي.الحقإماممعاركمنأخرىمعركةعلىالضوءنلقيكي.الوراءإلى

بينالاختيارأو.والباطلالحقبينالصراعمعاركهيكلهاهعاركهتكونأنالله
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وكانوالحقيقةالنةعلميحملالأهيركانالمعاركهذهوفي.والدنياتعالىالثه

وهمدانمذحجانتقلت.الإمامقتلأدتوبعد.وزخرفهاالدنيازينةيحملونأعداؤه

انتظروا):هيوالتيالشريفالحديثهنالأخيرةالحلقةلنعيش!.الشامإلى

نعثلهوهنأجيبلكيأقصدهاالتيالمعركةإن."رائحأأوعاديأالدجالىالمسيح

للإهامالمقابلالطرفانالأسفومصدر.الجملمعركةأسفبكلهي!هذا

زوجةأنهافخرأيكفيهاكانالتي.عائشةالمؤمنينأمكانت.الجولةهذهفيالأهير

نأالمؤمنينأميكفيكان.-لمجزمحمدالصادقالأمين.الإطلاقعلىالرجالاعظم

تعلوالنبيهثلزوجذكرىإن.القيامةيومحوضهعلىتلقاهحتىذكراهعلىتعيش

الذكرىبينتجمحأنأرادتالمؤهنينأمولكن.الأحداثكلفوقوتعلو

ودلعل.امرأةعلىمستحيلبعنهماالجمعأنعلمتالطريقنهايةوفيوالأحداث

فيوقرن!قراتإذاعائشةكانت:قال.الطبقاتفيسعدابنذكرهماهذا

قدإني":وفاتهاعندقالتأنهارويكما.خمارهاتبلحتىبكت!بيوتكن

هسيرهابالتحدشطتعني)النبلاءسيرفيكماالذهبيوقال"اللهرسولبعدأحدثت

الجمل؟هويومفما.!الجمليوم

الجملمهدلقد!صفينيوممنهادخلالتيالرئيسيةالبوابةهوالجمليومإن

يجد.الجمليومجذورفييبحثوالذي.سفيانأبيابنفيهاأوسعليظهرلدائرة

بنالوليدعلىالكوفةأهلخروجيومهي.المجهرتحتإلاترىلاالتيالبدايةأن

لتوليةخطتهضمن.الكوفةعثمانولاه.لأههعثمانأخوهوهذاوالوليد.عقبة

الأغانيفيوجاء.سكيرأالوليدكان.للدولةالهامةالمناصبفيأقاربهجميع

الخلافةدارإلىذهبواالكوفةأهلأن،435لماالذهبهروج،018لم4فرجلأبي

فيوهومنهخاتمهانتزعواوأنهمسكرانوهوبالناسصلىالوليدبانعثمانوابلغوا

وأخرج.عنيتنحوالهموقالإليهميستمعلمعثمانولكن.السكرحالة

بماواخبروها.المؤهنينأملعائشةذلكبعدذهبواالشهودأن5/330البلاذري

أبطلعثمانإن":عائشةفنادت.زبرهمعثمانوان.عثمانوبينبينهمجرى

4018/الأغانيفيجاءكماقالذلكعثمانبلغوعندها."الشهودوتوعدالحدود
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عائشةسمدتفلما.،عاثشةبيتالاملجأوفساقهمالعراقأهلهراقيجدأها"

النعل،هذاصاحباثهرسولصنهلرك!5:وهال!!اثهرسولنعلرفع!هذا

قائل:فمن.المسجدملأواحتىفجاؤوا.الناستسامغالنعلرفعومع

!إبالنعالوتضاربواتحاصبواحى."وهذاللنساءما):قائلوهن،أحسنت)

انما؟وهذاأنتها":وقاللهاوأغلظلعثمانأغلظتعائشةأن.البلاذريوأخرج

بذلكاولىومن.آخرونوقال.قولهمثلقومفقالى،بيتكفيتقريانأمرت

.!!!النبيبعدالمسلمينبينقتالأولىذلكوكان.بالنعالفاضطربوا.منها

أمقالتفقد.مرةلأولىنعثلاسموجاء.الحكمصدرالضجيجوبين

.،كفرفقدنعثلااقتلوا183لم3الأثيرابن،4/477الطبريفيجاءكماالمؤمنين

الأحمق.الشيخأياللغةفينعثلوهعنى.عثمانعلىيعودإذنفنعثل

وجاء.الكوفةأهلوذهب.ذلكبعدالأحداثوتوالت.الضباعمنالذكروقيل

هننفزالتف.عليالمؤمنينأميربويحأنوبعد.عثمانوقتل.مصراهل

موقعةإلىأقداههموساقتهم،عثماندم5شعارورفحواالمؤمنينامحولالصحابه

نكث.ثم.قبلمنالمؤهنيناميربايعمنالشعارأصحاببينكان.الجمل

الناكثينبعدهسيقاتلعليابأنأخبرفلقد.بالغيب!النبيإخبارليتحقق

وستنبحكتيبةرأسعلىستخرجازواجهأحدبأنايضأوأخبر.والمارقينوالقاشمطين

وعندها.بهايرفقبانطالبأبيبناعليوأوصى.الطريىفيالحوأبكلابعلى

عائشةإلىث!الثبينظركتيبةستقودإحداهنلأنتعجبأالمؤهنينأههاتضحكت

علىيجريكانبالغيبالإخباروهذا.(حميراءياأنتتكونيأنإياك):وقالى

ابنأخرجفلقد.الجمليومعائشةالمؤهنينسيرامقبلالصحابةبعضألسنة

أهكمانحدثتكملو":يقولكانحذيفةأن(3لم666كنز)نعيموأبوعساكر

إلىالمخبوءجاء(نوبعد.حق:قال!ذلكحقاو:قالوا"لتصدقونيستغزوكم

بينتحتويالتيالكتيبةرأسعلىالمؤمنينأمسارت.المنظورالمشاهدةعالم

فياختصارهايمكنالتىالمطامع.الخاصةالمطاهعواصحابالناكثيندفتيها
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يقوذومن.الدينأجلمنلاالدنياأجلهنسلطةاالسلطةحب)تصيرةكلمات

اصحابأنفيهتخبرالكهرسولىعنبحديثفليأت.الدينأجلمنكانتأنها

سيقاتلالذيإن.التنزيلعلىالرسولقاتلكماالتأوللعلىسيقاتلونالجمل

تاريخاهتدادوعلى.الدينوحفظالديناجلمنيعملالذيهوالقرآنتأويلىعلى

بنعلياسمسوىالتأويلعلىقاتلإنساناسمنقرألم.هذايومناحتىالإصلام

القلم.وعبقريالسيفعبقريفعلي.منطلقاتهلهالقتالوهذا.طالبأبي

كانأفمنأ:تعالىقولهففي.نصعليهالعلموهذاالعلمدائرتهوالقلموالسيف

الأحزابهنبهيكفرومنة:تعالىقولهإلى!منهشاهدويتلو.ربهمنبينةعلى

لاالناسكثرولكنربكمنالحقانهمنههريةفيتكفلا.موعد.فالنار

الدرفيالسيوطيأما،12/01تفسيرهفيالطبريأخرج!يؤش!ون

أي)وأنا.ربهمنبينةعلىالثهرسولأن":قالىأنهعليعن.3/324المنثور

الحجةأقامقدعليابأنأثبتقدالتاريخفإنالشاهدولأنه.(منهالشاهد(علي

لهاسعىكماالخلافةإلىيسحلموأنه.سكونهوفيحركتهفيحولههنعلى

غيرهآثروبينما.العصيبةأوقاتهافياليهسعتالتيهيالخلافةإنما.غيره

وهذه.وأقاربهنفسهعلىالمسلمينهصلحةهوآثر.أقاربهوهصلحةنفسهمصلحة

أعدائه.لسانعلىجاءتالشهادة

للصحابة.فتنةهذاوفي+المؤمنينأهيرلقتالىالمؤمنينأمركبتحركلقد

وحدها.العاطفةستحددهاأهدافهموهل..سيسيروناثرأيعلىتعالىالثهليعلم

رؤيةعلىسيتمهل.التحديدهذاسيتمهدىأيوعلى.هعاوالعقلالعاطفةأم

المؤهنينأمعينيهأهامالصحابةجيلإن.المؤمنينأميرفقهعلىامالمؤمنينأم

أمرهمولوقوميفلحلن228/41البخاريرواهالذييالنبيحديثعقلهوفي

كنتمنأالنبيقولعقلهوفي.المنافقينقتال.عليسيفعينيهوأمام."امرأة

الصدرلجيلوالابتلاءالامتحانإنه؟سيسلكطريقفأي(مولاهفعليهولاه

.الأول
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عليهنبيكمزوجةإنها.والثه.9المسلمينبينيناديعنهالثهرضيعماروكان

إياهليعلم.ابتلاكموتعالىتباركالثهلكن.والأخرةالدنيافيوالسلامالصلاة

الصحابهوقف،هيأوداثرة،إياهأدائرةوبين!البخاريرواه"!هيأمتطيعون

هعسكرفيوقفومن.نجا"تطيعونإياه"محسكرفيوقفمن!للاهتحان

ممببعنوسالهالبصريالحسنعليالمؤمنيناهيرلقىعندهالهذا.هلك(هي)

التخالفأنفيأشكلم":الحسنقال.هؤلاءولاهؤلاءمعيكنلمحيثتخلفه

سمعتبالخروجوهممتسلاحياخذتوعندها.الكفرهوعائشةالمؤمنينأمعن

فيوالمقتولالقاتلفإن.ارجعأينإلىحسنيا:يقولالخريبةهنينادينيصوتا

والمقتولالقاتلإن.وصدقكإبلي!سأخوكهوذاك!:الاماملهفقال."النار

القومانالمؤمنينأميرياعرفتالأن":الحسنفقسال.!النارفيهنهم

.إإ!هلكى

يومعليمعكان.914لم2الإسلامتاريخفيالذهبيقال.المعاركودارت

بدريا.وثلاثونومائ!الرضوانبيعةشهدهمنوسبعمائةالأنصارمنثمانمائةالجمل

وهواللعنةأصابتهالذئالحكمبنومروانالناكثينبهفكانالمؤمنينأممعسكرأما

يحلمونالذينالفتيانوبعض.وجذاملخمأهلمنوالعديد.أبيهصلبفي

إلىالطرلىفىوهىالمؤهنعنأمعلىكذبواالفمعهوهؤلاء.والسلطانبمالملك

بأنهماخبروها.و-لمجرالنبىأخبركماالحوأبكلابعليهانبحتفعندها.المعركة

الإسلامفيزورشهادةأولكانتوتلك.ليالهن.ظهورهموراءالحوأبتركوا

بأنوالسيرالتواريخأصحابذكرالقتالىبدايةوفي.الأوائلفيالعسكريذكركما

.نساهقدبماالبعضفذكر.المضادالمعسكرعلىالحجةأقامعنهاللةرضيعليأ

فلبسهاجمروالثهرسولبدرعدعا.محالةلاواقعالقتالأنوجدوعندماالبعضووعظ

.بالعقابتعرفالتيالس!وذاءالثهرسولرايةمحمدابنهإلىودفع.الفقارذاوتقلد

مثليأتكمولماالجنةتدخلواأنحسبتمأم):يقرأوهوأصحابهعلىطافثم

عنهالثهرضيوبدأ"..وزلزلواوالضراءالبأساءمستهمتبلكممنخلواالذين

ليأخذولعودالسهاممنجعبتهفيمايفرغكان.يزأروهوعائشةمعسكرعلىيحمل
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صوتإلايسمعونولاعليهميردلا.ابيياعنك.أبناؤهلهيمولىوعندما.غيرها

!صدرهمنيخرجالذيالهواء

كانواالجملحولىالقبائلأن3/790الأثيروابن.212لم5الطبريأخرج

.إ"إمسك.ريحه!هنا!جملبعر"ويقولونوشعمونهالجملبعريأخذون

كماألفاعشرينهنأكثرمنهمقتلحتىضراوةبكلالجملعندفاعاولقاتلون

يخاطبالمؤمثيناميرصوتجاءالأثناءهذهوفي.المصادرمنالعديدذكرت

فرهي.(العربتفنىوإلااعقروه!شيطانفإنهالجملاعقروا!ويلكم!أصحابه

بأن.8المYالحديدأبيإبنويذكر.القنفذكهيئةعليهالقبةصارتحتىبالنبلالجمل

فإن.الجملهذافاعمروااذهبوا":لهمودالىأصحابهبعضنادىالمؤهنمرأهعر

الجملذبحأنوبعد.!لبلهالخذوهإنهم.حمادامها.ضرامهالبوخلاالحرب

فمادابةمنالثهلعنه":وقال.الريحفييذرىثميحرقبان.عنهاللةرضيأمر

عحفأ.عليهظللتالذيإلهكإلىوانظر)قرأثبم"إسرائيلبنيبعجلأشبهه

لقولتنفيذادارهاإلىالمؤمنينأمتردبأنأمرثم!نسفااليمفيلننسفهثملنحرقنه

.!بيوتكنفيوقرن)المؤمثينلأمهاتتعالىالله

يومهوىصاحبفكل.بزادمنهاخرجلكنه!معركةالجملهعسكروخسر

كماالمؤمنينلأمتالالعاصفابن.التعتيمخيامتحتهواههأجلمنعملالجمل

لك.أبالا؟ولم:قالت!الجمليومقتلتأنكلوددت9الكاملفيالمبردذكر

أبيبن.عليالتشنيعأكبرونجعلك.الجنةوتدخلينبأجلكتموتين:قال

بهاالتيهواهدائرةإلىالجمليومينظركانخفيطرففهذا!.طالب

فيالجملبعرعباديتفننلاوحتىالجمليومالمؤمنينأمتقتلولمسلمالثهولكنيحى

أصحابوأجمعمروانرتعالجملمعسكروفي.بعدفيماوالانتقامالدعوةاساليب

أميرهعسكراتجاهفيبسهميلقيكانمروانوإن.طلحةقتلالذيهوأنهالتواريخ

لالأثه.أصيبوهناأصيبهناويقولالمؤمنينأممعسكراتجاهفيوباخرالمؤمنين

كرسيعلىجلسأنيوموجدهاولقد.فقطنفسهيريدإنماذاكولاهذايريد
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أصر.الجمليوميافعاشاباكانالزبيربنالثهوعبد!المؤهنينبإهارةونوديالخلافة

البابكسرأجلمنولكنعثماندمأجلهنليسطالبأبيبنعلييقاتلأنعلى

المقعدذلك،المقعدوجدحتىالأيامتمضولم.لههقعداالبابوراءيجدفلعله

"إنالسلطانيةالأحكامفييعلىابوالماضيفيهايقولىبعدفيماقاعدةدثرتهالذي

خليفة،صارحتى،بالسيفعليهمغلبهنإوإن(والغلبةبالقهرتثبتالإمامة

إمامأيراهولايبتأنالأخرواليومبالثهيؤمنلأحديحلفلا،المؤمنينأميروسمي

عباءةعليهوضعوغيرهماويزيدمروانوكرسيالمؤهنين"أهيرفهو،فاجراأوكانبرأ

نإهذادليلوقالواغلب!منمعتكونالجمعة)بانالفقهاءأفتىفقد.الدين

كانتتلكغلب").(هنمع"نحنوقالبالناسالحرةزمنصلىعمربنالثهعبد

خرجالتيالبذورتلك،الجملساحةفيالأنماطبعضعندالأهواءدائرةبذور

الحاضر.عصرنافينحنظلتناحتىفروعهاامتدتثمبعدفيمانباتها

المستقبلإلىعبورهالأن،خطورتهالهاالصحابةعصرفيفتنةأيإن

بعضأوالنبيأصحابعليهاشهدأحداثهالأننظرا،بالترحابالخلفسيتلقاه

مأحقمنأنضرورةالبحثمجهرتحتالفتنهذهوضعكانلهذا.ازواجه

فييخطىءوانيصيبانحقهمنإنسانوكل.فيهنصلافيماتجتهدأنالمؤهنين

الذيالاجتهادهذايفرضأنلكن.الخاصاجتهادهيجتهددامهاالظنيةالأهور

الفذ.الإسلاميالمنهجقررهماهعيتنافىفهذاالناسعلىاثههنبرهانف!يهليس

والندمالاجتهادبينولكن.أيامهاآخرفيندمتثم،المؤمنينأماجتهدتلقد

مع"نحنوافتى،عمربناثهعبداجتهدولقد.ألفعشرينمنأكئردماءجرت

فيأجد"هاالوفاةعندقالانهوالسيرالتراجمأصحابذكرأياههآخروفيغلب"من

الفتوىوبين"طالبألىبنعليهعالباغيةالفئةأقاتللمأنيإلاالدنياهننفسي

كيالندمهذاإلىالخلفيلتفتولم.زالواوها،الفتنةسلاطينجاءوالندم

وطريق،الجملطريق،الطريقأولعلىعيونهمظلتبل،المساري!وا

.7/8،11الصلطانبةالأحكامراجع)*(
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إليهاالالتفاتدونالندمنقطةعبورأنيدرونلاوهمالبدايةمعوساروا.الاعتزال

حتماالخاطىءوالطريق،الخاطىءالاجتهادطريقعلىسائريندائماسيجعلهـم

.الدجالالمسيحأقدامتحتبالجميعسيلقي

الصحابة.فيعقولنمايزعزعهذاأنيعنيلاالفتنةدائرةفيالبحثإن

وجهعلىجماعةهناكوليبسالكبرىالرسالةلواءحملةهمشكأدنىبلافالصحابة

دائرةفيئيجعلمنفقطهويتزعزعفالذي.هختلفةبشريةأنماطوفيهاإلاالأرض

هخلوقفيهاليسواحدةقبلةإلانعرفلاالمسلمينونحن.الأفرادمنفرداقبلته

وحق،حقبينتكونأنيمكنلاالتاريخامتدادعلىالمعاركإن.المخلوقاتمن

نأالباحثينحقمنوليس.وبماطلحقبينوإها،وباطلباطلبينإماتكونانما

الحق.عنيبحثونوهمالكبرىالشخصياتأماميتصاغرواأنأوعقولهميلضوا

اللاهدفوطريق.واللافقهاللاهدفدوائرفيالوقوعيعنيتلجيمهأوالعقلفإلغاء

الذيالسلطةرجلالدجالالمسيح،الدجالالمسيحطريقتأكيدبكلنفسههو

بلاحاكمالأهصارجميعفيالحكمكرسيعلىيجلسأنالأولالمقامفييهمه

علىوسيعملالفطرةفيسيحضرالحاكمهذالأن،هواهيوجهه،وعيوبلا،فقه

فيدجالأكبرلتحتويالدائرةفيهتتسعالذياليومياتيحتى،الدوائرتوسيع

ابنوقفأنيوم،صفينيوملتحتويقليلاالدائرةاتسعتالجملوبعد.التاريخ

عليهفردكان(كماشيخناعليناأردواوجذاملخمخيامداخلوهويناديالعاص

:الإمامأصحاب

كعانكمانعثسلاتردبأنوهمدانمذحجسعوفأبت

مذحجإلىنعودالجملجوانبمنجانج!علىالضوءبعضسلطناانوبعد

،العيونغارتاذا،هعلوماتاياتالدجالللمسيحأالنييوحديثوهمدان

فنزلتالعراقمنوهمدانهذحجوانتقلت،الريحانواصفر،الأنهارونزفت

.،رائحاأوغاديأالدجالالمسيحفانتظروا،قنسرين

المسلمينقيادةكمانتالذي،المؤمنيناميرشيعةهنكانتاوهمدانومذحج
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ذلك.بالشامقنسرينإلىبعدهمنانتقلتثم،العراقفيتتمركزعهدهفي

،بالذاتقثسرينإلىالانتقالأما.معاويةوأصله،الجمللهمهدالذيالانتقالا

إليه.أدىالذيوهاالانتقالهذاأسبابعلىأيدينالنضعالأنسنبحثههافهذا

المسيحإلىالانتقالهذاقادوكيف؟قنسرينإلىالانتقالىيعنيكانفماذا

وهذا.والأهانالأمنصمامكانعليالمؤهنينأميرإن:نقولالبدايةفي؟الدجال

كانومهمامساحتهكانتههماالعراقأرضعلىنقيالغيرالهواءيعيبهلاالصمام

نقي.غيرالصمامفيشرجهنقيغيرهواءبابههنيدخلأنفقطيعيبهإنما،حجمه

نهائيأيدخللمأنهإما،دخلكماخرجفالذى.الإهامحقفييثبتلموهذا

يكمللملكنه.خطواتعبرأوبالبابوقفأنهوإها،بالداخلأنههواهوأقنعه

فيالخارجإلىالصمامتروسبهقذفتأوالمهملفيفسقط،الصمامهعالدورة

علي:المؤمنينأميرقولهذاويؤيد.العارم

إلاوجدتهملمااهتحنتهمولو.واصفهإلااجدهملمشيعتييزتلوأ

يبقلمغربلةغربلتهمولو.واحدالألفهنخلصلماتمحصتهمولو.هرتدين

علي،شيعةنحن:فقالوا،الأرائكهعإتكاواطالماإنهم.ليكانهاإلامنهم

.،فعلهقولهصدقهن،عليشيعةإثما

كانالعمودوهذا.الإمامزهنفيالفقريالعمودهموهمدانهذحجفأهل

الأمةجسمإلىيعبرلاحتى،غيرهموهنالبغاةمنالساحةبهينقيللإهامساعدا

وغيرهفاعدةبعدفيمايكونأنلهيرادشذوذأيأو،الدينبرداءهتلحفرمزأي

يكونوأن،عاصمةلهاالعراقيكونأنالثهشاءمصفاةوهمدانفمذحج.استثناء

الثهويقيم.الأحداثأرضعظمةعلىالقيادةعظمةتبرزكي،فقيهلهماالإمام

القيادةعلىالأحداثتخرجانوهعنى.فيكفرشاءومنفليؤهنشاءفمن،حجته

كانتالإمامقبلوهمدانومذحج.الدجالالمسيحمعسيلتقيحقأطريقهاأن

الوحدةهذهوهن.الراشدةالخلافةزهنفيالمفتوحةالبلدانتغذىإداريةوحدة

خطوطعلىالفرعيةالقياداتإلىالهامةالرسائلوحملةالتوعيةتوافلتنتقلكانت
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+بالإهدادتقومالمؤمنينأميرقبلكاشطوهمدانمذحجمنطقةإنأي.المواجهة

بل،الشاممنوقتثذتكنلموقنسرين.بالتنقيةتقومكانتالمؤهنينأميرعهدوفي

وهمدانمذحجمعتمثلوكانت)033(الفراتبينهمايفرقالجزيرةمنتطعةكانت

الجزيرةمنقنسرينفاقتطع،معاويةبنيزيدعهدجاءحتىواحدهإداريةقطعة

قنسرينلتصبحيزيدتواتانطلقتقنسرينومن)331(الشامأجنادهنجندوجعلها

منتأتيهاالتيوالشذوذالرموزجميعأيضاوشلقىبالإمداد!ومالتيهيبعدفيما

الأردنكتابصاحبيقول!إماموبلافقيهبلاالتيأبوابهاهنفتدخلها.الخارج

وفلسطين:

بلادمنالشماليةالمنطقةوإن.فقطأربعةكانتالأساسيةالأجنادإن...أ

علىالواقعةالمنطقةلهذهالحسكريةالظروفلكن.الجزيرةتتبعكانتالشام

المناطقعلىفصلهاإلىأدتالرومواهبراطوريةالإسلاهيةالخلافةبينالحدود

التغييرهذاوتم،قنسرينجندباسمعرفتمستقلةإداريةوحدةوجعلها،الأخرى

لتجميعالرئيسيالمعسكرفيهاجعلالذيمعاويةبنيزيدالأهوىالخليفةزهنفي

.)332(،الرومبلادتغزوالتيالإسلاميةالقوات

للمسيحيمهدوالذيالنبيإليهأضسارالذيالانتقالأنالقولوخلاصة

قتل!تالتيالدولةورئي!س،الحرةغزوةبطليزيدعهدفيحدث،الدجال

؟الانتقالهذاعلىترتبفماذا.الحسين

تعالى:قال:نقولالبدايةفي

.)333(،ضعيءكلأبوابعليهمفتحنابهذكروامانسوافلما)

الأردنمن901اهـص203ليدن-البلدانكتابمختصرلمالهمذانيالفقيهابن033()

.02صالتلسعيد./وفلسطين

1(rr)الأردنمن43صالإصلاميالعهدفيفلسطين.عمايرةمحمودترجمةلمسترانجلي

.Yصاوفلسط!ن

82.صالتلوظسطين/سعبدالأردن)332(

(rrr)44الأنعام.
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والجدلوالبفضاءالتنافسهنهدخل،ضيءكلمنهدخلقنسرينوباب

خلفلظهوربدايةكانتالأسبابهذهوجميع،والاسترخاءالتمتعقواعدوأرسيت

ولقرأ،تراقيهيجاوزلاالقرآنيقراالذيالخلفذلك،ذلكبعدوهاسبعينعام

والمنافق.الفاجرديارهمفيالقرآن

كانتلقد.الإسلاميةالفتوحاتعلىالظلالىبعضنلقيالبدايةوفي

الخلافةخلالالفتوحاتكانت،النبيوبعد.بدقةتتمالنبيعصرفيالفتوحات

اثنتينفيبلائهمحسنلهمكانالخلفاءلأن،الحساباتلهاتحسبالراشدة

.بعدههنوعشرينوتسعةالرسولبخدهةكانتوعشرينثلاث:سنةوخمسين

وقيصركسرىهلكلهمالثهوفتحالأهموسادوا،الأمةساسواالكبيرالزادوبهذا

عنهمينحدرالسننوأذاعواالإسلامدعوةونشرواالأمصارومصرواالمدنفمدنوا

الطير.إليهميرقىولاالسيل

نابعدإلايتومعحولم.العجمبلادفييتوصحعانيخافالخطاببنعمركان

فتحفيطالبأبيبنعليمعيتشاوركانماكئيرأانهكما.القرارلنتيجةاطمان

الإسكندرية.ابوابعلىتقفقواتهبانعمرعلموعندما.ك!()4البلدانهذه

لهم.وقالالقرارمركزعنبعيدةأصبحت.نظرهفيالقواتلأنبالرجوعأمرهم

قدمتبراحلتيإليكمأرحلانأردقأفصى.ماءوبينكمبينيتجعلوالاأ

.+(1،عليكم

يؤديوهذابالغنائمتاتيفهي.عليهايترتبلماأللدقةتخضعالفتوحاتكانت

يأتىوالتمتع.التمتعأبوابتفتحقدالفنائمأنكماوالبغضاءالتنافسإلى

بنيوسواعد.خطورتهوللاختلاطالاختلاطعلىتساعدوالفتوحات.بالاسترخاء

فيعلييستشيروكان2،لم335الطبقاتفيسعدابن(اقضاناعلى)يقولعمركان)4+(

ا!ديد.أبيفيوفارسالروموفتحالطبريتاريخفيالمشرقفتوحاتراجعالفتوح

.(071/7كنز)عمرهسند)335(.

484

http://al-maktabeh.com



يرسلكانفمعاولة.الاستدراجخيوطبجميعتمسك.شاكلتهمعلىومنأهية

هعصيةفيلمخلوقطاعةلالهقالفمن.والفضةالذهبلهيصطفواكيللقادة

.أ+3(للجنودالعطاءسيزيدأنهأعلن،ابنهولزيد.336(ةالسجندخل.الخالق

يتركلنأنهأعلنثم.والمنبرالقبربينكانتولوحتىلأواهرهتنف!يذهمضمنوبهذا

.الاسترخاءقاعدة(رسىوبهذا.)8-(الرومديارفيالشتاءيقضونالجند

بالذهب،الأجسادتشتريالتيالقيادةوكذا.الذهبعنتبحثالتيوالقيادة

قنسرين.الىالانتقالىوخطورة.أيضاالذهبتجارعندقراراتهانتائجتصبوأنبدلا

وصفهكما،ع()9الشهواتعلىاقبالفيه.المسيرةقائديزيدأنفيتكمن

بدونستدخلالشهوات.جميعف!ن.صفتههذهكانتوهن.التواريخأصحاب

الجواريولصدرونالعلوماليهودفيسرق.الأندلسإلىقواتهتصلقد.هرورجواز

الأرضعلىجنودهايتدحرجالتيالقيادةأن.هذاإلىيضاف.والفتنوالراقصات

صاحبه.إسرائيلبنيلعجوزالطويلالمدىعلىسائغةلقمةسيكونونهدفبلا

يوماستصلح!تمافهي.أورشاليمهوهدفهاكانإذاالعجوزأنبمعنى.الهدف

العجوزلأن.عامألفبعديكونوقدعامبعداليومهذايكونقد.أورشاليمإلى

علىودربتهم.الترقوةعندتقفأنيجبلاالتوراةذراءةأنأجيالهافيزرعت

تنفيذيقتضيقدإنما.عشريةأوخمس!يةعندها-ليستفالخطة.العجيبالصبر

يؤصلإنما.أبنائهاعندالرغبةيقتللاالطويلوالصبر.عامألفيمدةهاهرحلة

لعرقلةيعملمنوكل.يعملأجلهاوهنمهمةلهجيلفكل.عندهمالأهداف

حذاءهالرفعلنوالعجوز.وجههعلىبالحذاءالعجوزضربته.العجوزأبناءهسيرة

والثه.اتجاهكلهنالترابفيأنفهالثهمرغقدالأحدهذاكانإذاإل!.أحدعلى

السابق.المصدر)336(

./4318والنهايةالبداية3371(

(rrA)8لما43والنهايةالبداية.

./0238والنهايةالبداية)933(
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إلىبمدهلأخذال!ىالأسبابأهملددالأحدهذاكانإذاإلا.أحدأنفلمرغلا

كريمة.حياة

وجذاملخمغزلمغزلهوعلى!البابفقيههويزيديكونأنالمصيبةكانت

.سارواتهقاطرووراء.غزلهم

ولكنه.الدنيامقاييسبكلانتصارايكونقد.وهناكهنايزيدجحافلوتقدم

فيالقيادةلأن.الذريعفشلهاوإثباتالقيادةلتعريةاست!دراجالدينبمقاييس

الدعوةهو،فيهأساسأول.تكليفالقيادةإنما.فتطاعتأهروجاهةليستالإسلام

لاالحفظوهذا.بغيرهمالاختلاطمنفيهيدخلونالذينوحفظ.الدينهذاإلى

ولزيد.والجمودالمذهبيةصناديقعنبعيدأومتحررهتجركثقافيمنهجمنلهبد

هنقاهوالقد.اجلهمنعملوامالأنهم.الفقههذايجيدونلاادريلاوفقهاء

يعطيتعالىالثهرأيتإذا!:-لمجزالنبييقول.أرادواماالثهفأعطاهم.الدنياأجل

منهذلكفإنما.هعاصيهعلىمقيموهو.يحبهاالدنيامنالعبد

.34()"استدراض!

.!شيءكلأبوابعليهمفتحنابهذكرواهانسوافلما)

صقرأيظل.الصمرالتقدمباسبابأخذهنإلايتقدملاالاستدراجعالموفي

فيحلق.عصفورايطلقأنللصائديحق،سقطفإذا.الصيادبثدقيةعنابتعدإذا

فتح.يذلهأنالثهأرادفمن.بالغةحكمة.التقدموحكمة.الرؤوسجميعفوق

بعديهبطثم.ويأخذوناليهوديأكلةأبوابهومن.فيرتفع.شيءكلأبوابعليه

ينفعلا.الذلةعليهماللةصكالذين!اليهودارتفعفإذااليهودويرتفع.ارتفاعه

.احتجازبلايبكيأن.الأمسطاثر

المسعحفاثمظروادنسرلن!زل!العراومنوهمدانمذحجوانعمل!)

للأهة.منظورهخلالمنإلايمحدثلايتحدثعندماالنبيإن.!..الدجال

.(0/911كنز)والبيهقيوالطبرانياحمدرواه34(0)
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المسيحخروجيومحتىالانتقالىيومأولمنشاملةنظرةقنسرينإلىفنظرته

هنطقةأوقنسرينتاريخلرصدالحاجةأهسفييجعلنالقنسرينوتحذيره.الدجال

وهل؟قنسرينيزيدإليهاضمأنبعدفيهاجرىماذا.الشاممنطقةأيقنسرين

عالميزيدعالمأنذكرناقدكناإذابمعنى؟ذكرناالذيهعيتفقجرىالذي

أنيمكنالشامقنسرينتاريخفهل.الدجالىالمسيحعليهيركبحتىمستدرج

في:النبيقال.هنامنالبداية:نقول؟النهايةهذهإلىبناينتهي

أمركمانكون:قالوا،؟انتمقومأي.والرومفارسعليكمفتحتإذا)

ثم.تتدابرونثم.تتحاسدونثم.تتنافسون!!ذلكغيرأو":قالى!الثه

رقابعلىبعضهمفتجعلون.المهاجرينمساكنفيتنطلقونثم.تتباغضون

.)341("بعض

وينتهيبالتنافسيبتدىءطابورإلىستقودالفتوحاتأنفيإذنخلافلا

التصورتضعالبابأولعندواعيةقيادةوجودعدماساسههذاوكل.بالانقلابات

إنما.لهوىوفقأيأتيلاالقيادةوتصور.التاريخلحركةوفقأالأمةلقيادةالمناسب

.المورودالحوضيومحتىالنبيعترةعنينفصللاالذياللةلكتابوفقايألي

.؟التباغضطريقعلىيزيدضمهاأنبعدقنسرينهنحدثفماذا

أخرىإداريةوحداتإلىعسكريةولأغراض.بعدفيماقنسرينجندقسم

منالملكعبداتخذ.هروانبنالملكعبدعهدففي.)342(والثغوركالعواصم

منالرومبهايخيف.)343(للهجومقاعدة(حبيببطنان)يسمىبقنسرينهكان

في.غيرهأهرةتحتالتيالإسلاميةالولاياتيخيفأخرىناحيةوهن.ناحية

نأعلملكنه.الناحيةهذهإلىالملكعبدهـتوجه96عاموفي.وقرقيسياالعراق

.(171/11كنز)ماجةوابنمسلم34()1

.2.صالتل.1/وفلسطينالأردن34()2

.العربسجلط،16.صالري!/ضياءمروانبنالملكعبد)343(

487



فجاء.بإحضارهوأمر،فرجح.عليهانقلاباأعد.قد.الأمويةالأسرةأفرادأحد

بهاختلىوعندما.جنودهوسطالانقلابقائدالعاصبنسعيدبنعمرو

جنودهرولوعندما.القصرشرفةهنألقاهاثم.رأسهبقطعأهر.الملكعبد

فاشتغلوا.النقودالملكعبدحرسعليهمنثر.سيدهمرأسإلىسعيدبنعمرو

.)344(ذلكبعدانصرفواثم.النقودبالتقاط

فقيادة.قنسرينأرضعلىشجرتهاانبعتالبلاءفروعأننجدسريعةبلمحة

علىوالمسلمينالروملضربقواتقنسرينأرضعلىوضعت.الملكعبد

ثم؟تنافسهذافيأليسإ!الأرضمنمزيدواحد.شيءأجلمن.السواء

واحد.شيءأجلمنبالحاكميتربصالحاكمةالأسرةمنواحداأن.نجد

بهاليطافسيدهمرأسيتركونالجندنجدثم؟تحاسدهذافياليس.الحكم

.؟وتباغضتدابرهذافيأليس.المال.شيءواحطأجلهن.الأهصارعلى

متعددةبغاراتفقام.الخلفالىخيولهالملكعبدأداردنسرينجندومن

حربهأركانرئيسفقام.الحجازإلىبجندهدفحثملهأخضعهاحتىالعراقعلى

ومنالحرةأهلقتلقديزيدكانفإذا.كاملابالواجب.الثقفييوسفبنالحجاج

الناسرأىالمدينةدخلعندهاالحجاجف!ن.يزيددبيدمنأنهعلىبايعهنهمنجا

:فقال!النبيقبريزورون

المؤهنينأميربقصرطافوا!هلا!باليةورمةباعواديطوفونانما!لهمتباأ

البقيةووسم.34()،!رسولههنخيرالمرءخليفهأنيعلمونألا.الملكعبد

فيكانهذاكل!منهميسخروظلوجوههمعلىوالأنصارالمهاجرينمنالباتية

نائب.الحجاجفإنهايومأيزيدالمؤمنيناهيرحاصرهاالتيهكةأما510(المدينة

.02.صالسبوطيالخلفاءلمتاريخ)5(

7.لم174الطبري)344(

.؟47/الريسهروانبنالملكعبد)1345

488

http://al-maktabeh.com



الشيوفيمنواحدقالوكما.تهدمتحتىبالمنجنيققذفهاالملكعبدالمؤهنينأمير

هوجهايكنلما!عبةضربان.والحجاجالملكوعبديزيدعندفاعهفي

المسيحطريقهوطريقهكانإنما!إللكعبةموجهأيكنلم.أقول.للكعبة

لهولي!س.غايةلهيعرفولا.هقدساتلهيعرفلاالذيفالقوم.الدجال

فيباجنحتهحلقلوحتىالحياةهاهشعلىيع!يشالحقيقةفيقومهو.أهداف

هالهواء

أجسادعلىوالحجازالعراقإلىوصلتحتى.الخيولعبرتقنسرينوهن

الفرقةوتأصلت.أميةبنوأرستهاسنةقتلهماصبحأنبعد.المسلمين

فيعرفاتجبلعلىهـوقف68عامفيأنههذاعلىصودرةوأبلخ.والاختلاف

وشيعته.الحنفيةبنهحمدمقدمتهوعلىالبيتأهللواء.الويةأربعةالحجهوسم

نأوكادوا.(الخارجي)الحرورينجدةولواء.أميةبنيولواء.الزبيرابنولواء

فيأرىلمأ:الموسمهذاعنالحجيجأحديقول.الناسبعضتدخللولايتقاتلوا

.،الحنفيةابنهنأسلمولاأسكنقومأالألويةتلك

اسمذابولتعددها.هتعددةأقسامإلىقنسرينجندتقسيمتمذلكوبعد

وبيتالرهلةالعظمىوهدينتهاالشامبلادأذكىوفلسطين.الشاماسموظهرقنسرين

فيتدارإداريةوحداتوالأردنفلسطينجندوبقي.)6الكبرفييليهاالمقدس

حين.الهجريالرابعالقرنأوائلحتىبغدادأودهشقأوالمدينةفيالخلافةمركز

ولا.دمشقكوروبعضالجندينهذينهنتتكونالتيالجنوبيةالشامبلادصارت

التابعةالبلادمنجزءا..والظاهر)347(والجولانحوران.مثلمنهاالجنوييةسيما

نفسهنالثانيالنصففيبعدصارتثم.والشاممصرفيالأخشيديةللدولة

الفاطمية.للدولةتابعةالقرن

.328صالبلدانلماليعقوكط)346(

.274البلدان/هعجمياقوت)347(

IM



بلاددخلت.الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقردنأواخروفي

لسواحلالصليبيالافرنجيالاحتلالعنذلكونتجتاريخهامنجديدةمرحلةالشام

الصليبيةوالممالكالإماراتبينمنوكانالداخليةهناطقهاوبعض.البلادتلك

المسلوبهالأرضاستعادةوتمالمقدسبيتمملكة.الغزوةهذهنتيجةتكونتالتي

مصرفيالأيوبيةالممالكهنجزءاالبلادهذهوصارتم1921عامالأيوبيينزمن

.الشاموبلاد

باسمعرفتإداريةوحدا!إلىالشامفقسمتالمملوكيةالفترةجاءتثم

العثمانيالفتححتىالشاملبلادالإداريالوضعهذاواستمر(همالك)أو(نيابات)

لبلادالإداريالوضعفغير.القانونيسليمانالسلطانجاءحتىام516عامللشام

عشرابتاسعالقرنهنالأولالنصفوفي.إداريةوحداتثلاثإلىوقسمهالشام

عندهاوذلك.الشاملبلادالإداريةالتقسيماتفيالتغييراتبعضحدثتالميلادي

الإداريةالتقسيماتألغىفقد.ام832عامالشامبلادباشاإبراهيماحتل

العثماني.النفوذإلىالشامبلادعودةعندأخرىمرةأعيدتثم.العثمانية

احتلعندما.الأولىالعالميةالحربحتىالإداريةالتقسيماتهذهواستمرت

العربيةالمملكةفيهاوأعلنت.الشامبلادالحلفاءوجيوشالعربيةالثورةجيش

تستمرولم.الحلفاءتآهرثم+إداريةوحداتسبعإلىالمملكةوقسمت.السورية

علىالعربيةالقواتهزهتحيثميسلونهعركةبعدفانهارت.طويلاالمملكةهذه

طبقت.لدهشقالفرنسيالاحتلالوبعد.الهزيمةوبعد.الفرنسيةالقواتأيدي

هذهشمالعلىالفرنسيالانتدابوفرض.الشامعلىواقعيابيكوبمايكساتفاقية

جنوبهاعلىالبريطانيالانتدابوفرض.ولبنانسورياهماكيانينإلىوقسمالبلاد

وفلسطمن.الأردن:هماكحاثعنإلىودسم

عنهستقلأكياناانتداب!وتحتالأقسامهذههنقسمكلفيالمستعمرواثشأ

منكيانكلفيالمواطنونواصبح.وعلمودستورهحددةبحدود.الأخرىالأقسمام
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ترسختالزمنوبمرور.بهخاصجنسيةقانونيميزهشعباالأربعةالكياناتهذه

.الكياناتهذهبينالحدودهذه

فيطيهودقوميوطنبإنشاءيقضيوالذي1791عامبلفوروعدصدرثم

مزودرسميجيشلليهودأصبح.الثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد!فلسطين

مؤفةاليهوديةالقواتكانت4891عاموفي)348(والمعداتالأسلحهبجميع

النظامعلىتدريبهاتميهودي0004قوامهافرقةبينهامنرجل000065من

المجيوشأكثريةفيوالتدريبوالتجهيزالتسليحمستوىوكان.)934(والانضباط

بعضوإن.)035(حقيقيةحربغمارخوضيؤهلهالا.كلهايكنلمإن.العربية

خراثطتملكتكنلم.العراقيالجيشضمنهاوهنالعربيةالجيوش

.t(35)فلسطين

العربيةالجيوشدخلت14/5/4891فيالبريطانيالانتدافيانتهاءوبعد

نأهنوبدلأ.الحربهذهالعربيةالجيوشوخسرت.اليهودهنلتحريرهافلسطين

ضدالعرببأيديكانتالتيالأراضيبعضفقدتفلسطينأراضيجميعتحرر

سوىالعربأرضفيفلسطينأراضيمنيبقولم.الحربالجيوشهذهدضل

الغربية.والضفةالعوجةوجبغزةقظاع

مسؤولىالغيرالإعلاهيالتائيرتحتالأجيالىعاشتالهزيمةدفتيوبين

رجالىمنبالعديدوزج.إسراثيلتدميرعلىالقدرةحولالارتجاليةوالتصريحات

ذلكفيقدمموطىءلهيكنلمالإسلاملأن.السجونفيالإسلاميةالدعوة

البلدانمنبلدأيفيالحاكمبحمدتسبحلاالتيالمساجداعتيادوكان.الحين

!القدسعلىئابتةالعيونفكانتإسرائيلفيأما.هكذاهناالحالوظل.جريمة

3.اصوالأردنفلسطينلم276صمسعود/صالحفلسطينشعبجهاد348()

.31والأردنفلسطينلم08صالتلوصفيلمفلسطين)934(

32.والأردن/فلسطين235صمصطفى/حسنالعريالعسكريالتعاون)035(

.32السابقالمصدر35()1
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.االدجالالمسيحاالس!لامأهيرهيكليوضعأنينبغيفيهاالذي

إنأ:التلوصفيقالهمافيهاالقولوخلاصة.6791حربوبدأت

خروجناب!هكانالتفاؤلمجاللناتفسحتكنلم.لدينامتوفرةكانتالتيالمعلومات

فرحا!ليس!يبكون!القدساسرائيلبنيعجوزجنودودخل.352()،منتصرين

علىلهميخطرلمهاالأرضمنأخذواأنبعددخلوا!شريعةعندهمالبكاءلأن

وفجاة!المدافعوسكتت!هدافعوهدرت!السنواتومرت!الأياموهرت.بال

هنوهمدانمذحجوانتقلت.الريحانواصفر..أ!إعمومتناابناءاليهود:تالوا

.،رائحاأوغادياالدجالىالمسيحفانتظروا.قنسرينإلىالعراق

كي.رحمةللناسالثهجعلها.وقفاتوللفتنة!عامبألفاثهعنداليومان

بهيعبرأنبغية.أعمىوراءأعمىيسيرأنالأشياءأصعبهنلأن.يتذكروا

الأشعياءالاهامفيتعكسعاكسةوهراة!وعلامة!اشارةكانتقنسرينان.النهر

.الشهواتفرزفياللاهتخصصيزيدبوابةمنوتدخلالرومديارفيتراهاالتي

المنهجفرغواأنبعد.المسلمينطرقاتفيتراهاالتيالأشياءالخلففيوتعكس

أحد.فيهيشاركهأنينبغيلا.الأوحدللقائدعلماالسياسةوجعلوا.السياسةهن

يغلبوقليله.الأسدأخذولأخذ.الصبيانغضبيغضب.دائماالأوحدوالقائد

وبينبينهيحولوالمهاألسنتهموبينالناسبينيحوللاوهو.الناسكثير

.إسلطانه

يجعلهافهذا.بقنسرينالسلطانيةالذاتاهممامأظهرتالعاكسةالمراةإن

هنوتسلب(نيابات)أو(همالك)يريدهاوهذا(أجناد)يجعلهاوهذا(وحدات)

عجوزرفععهاواحدةلافحهأهاملبددالذى!اللافما!عالمإنه!لذاكلمعطىهذا

بابلتوراةتنتهلم.هدفأجلهنبالعملاللافتةخطتالعجوزلأن!أورشال!يم

طريق.كلعلىفمهاسموسالأنيابهاتعدتبل.تراقيهاعند

.43وفلسطينالأردنلم601صحسينالملكلمفانىفيكلماصراثيلهعحربنا35()2
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الجزءدخلوعندها.الزماناوالجزيرةأرضهناقتطعتقنسرينان

عترةمنالكرسياختطفوهعاودة.الزهانآخرالشامهزق.الشامعلىالمخطوف

.الأعناقعلىوالنصارىاالهودفيهيكربيومهن.الأولالمقامفيتحذركانت

.الأعلاموتعددت.والاختلاف.التمزقفجاء!الزمانأولالاختطافوقوالد

هاصارحتى.سياسيتوجيهأيهنالإسلامففرغ.هعاهـلةنظامرضحوالقمصان

.الزمانآخرالعلمانيةهاماتارتفعت.لذلكونتيجة.لمحهلثهوهالقيصرلقيصر

اروقةداخلالأولىالكراسيأصحابفيكانتالحقيقيةالمسلمينكارثةإن

إلىالمسلمينتدعوالتيالمذاهبخرجتالأروقةهذهففيوالفخمةالواسعةقيصر

لقد.المعمورةهذهلقيادةالسياسيمنظورهمنالإسلامفرغتأنبعد.الإسلام

علىومنيزيدعجلةيطابقالذيالفقهبوضعالأولىالكراسياصحاباهتم

الإجاباتعنلهاوبحثوابيوتهمداخلالأفرادذنوبفيبالبحثاهتموا.شاكلته

رجمالذيالحاكمقركوا.الحاكموذنوبالحاكموتركوا.هنهاتطهرهمال!تي

يهملالذيالحاكموذنوبالحاكموتركوا.الزمانأولالحرةأهلوعبدالكعبة

الماجن.الساخربإعلاههالأمةفطرةويغيرالعلماءولذلالبحثويقتلالتعليم

تجتمعلاوالأمة.الشورىهنينبعوقراره.الأمروليبانه.الحاكمأفعالوبرروا

وهصدب!أهةوحدهكانالسلامعليهفإبراهيم؟قومأيأو؟امةأي!إضلالةعلى

أعلامسيرفعالذيالقومفصليحوالنبي.قوموأي!أهةوحدهكانعنهالثهرضي

وبالمرآن.باثهيكفرون.أهتيمنقوهايكونا:فقالىالأمةعنالدجالىالمسيح

هيالإسلامأمةإن.)353(00001والنصارىاليهودكفرتكما.يشعرونلاوهم

المنكر.عنتنهىثانياولأنها.بالمعروفتأهرأولالأنها.للناسأخرجتامةخير

وليسالعلماءإيمانبالثهتؤمنلأنها.الحقاللهشرعهصدرهالنهيوهذاالأمروهذا

.العصوراهتدادعلىالأديانتجارإيمان

علىسقوطهايعنيلامازهنفيالقيادةسقوطأن.هنانسجلأنهـشبغي

والبطولة.بالكارثةالضبجحرفيبأكملهالحديثراجع3(ه)3
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الذيالعادلىالحاكمالعزيزعبدبنعمريوماجلسالقيادةكرسيفعلىالزماناهتداد

كيما.وجذاملخمشيوخأفواهوكممالمنابرعلىمنعليالمؤمنينأميرسباوقف

طاعةلا"لمعاولةيقولقائدأهثالهنالتاريخايخللمالأهراءمستوىعلىأنه

نإ.المو!ح!ىالسجنذلكسبحلفىويعحمل.،الخالىمعصعهفىلمخلوو

انه.الحقيقيةالإسلامعظمةفإن.يزيدأعلامتحتاغلقتدبابهاكانإذاالدعوة

يعرفلاالتيالمسيحيةبنشروأمثالهقسطنطينقامكما.الملوكبنشرهيقومدينليس

وجميع.الشعوبعندالفطرةهخزونفيكامنفالإسلام.شيئاعنهاالمسيح

كانماويفعلالحياةفيوطريقتهالرسولتعاليميتبعهنفيهااستثناءبلاشعوبه

ينتبهالذيالغافلوفيهمأجمعينعنهمالثهرضيالبيتوآلالأجلاءالصحابةيفعله

أقزامإلاهمماحولهمنوجميعأكبرالثهبأنتذكيرهبمجردعندهالفطرةهخزون

.صغار

فيإكراهلاهىقاعدتهلأن.الأهمبينبنشرهقيادةيطالبلاالعظيمفالإسلام

بهتتعلقل!حتىالمسلمينوعاءحفظعلىتعملبأنالقيادةيطالبإنما.الدين

المفتوحة.البلادفيبغيرهمالمسلمينلاختلاطنتيجةالسابقةالأممشوائب

وأهداف.أهداففيتصبالقواعدوهذه.لقواعديخضعالإسلامفيوالغزو

يحفظواولم.هدفايومايعرفوالمأهيةوبنو.العلياهيالثهكلمةتكونأنالإسلام

جميعاهامالوعاءوكشفوا،الهدفأصحابعلىالطريققطعوالأنهم.وعاء

منها.الكثيرفسقط!الشرائب

وعلى!اللاهيةالقيادةوتفتقنسرينبابوعلى!قنسرينإلىالقيادةنزلت

الإسلاه!هالفطرةجر!.فأثارلها.الظلامكهوفإلىالدعوةجر!العالمصفحه

دولتهلهتوفرهأنيمكنلمهاالمسلممنالصليبيفتعلم.القتالهيادينفيالنقية

تقدمكما.()354والاستحمامالأخلاقمنهتعلم.العصوراهتدادعلىوكنائسها

خيولتدخلهالمبلدانفيالإسلامفنشرالعالمنحوالنقيةبفطرتهالمسلمالتاجر

بالمدخل.عادراجع)354(
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جماجمعلى.بعلمهفتطاول.النقيةفطرلهبعلومالمسلمالعالموتقدم.المسلمين

لكن.أورشاليمعجوزهاسونيةتحكمهاالتيالمسيحيةديارفيوالإرهابالمكر

الكلامعلماءبإفرازاتواهتمت.علمهفسرق.العاملالعالمأهملتالقيادة

.الراياتلهمونصبتالأعمدةلهموأقاهتالدواولنلهمففتحت.الحيضوعلماء

.،..قثسرينفنزلتالعراقمنوهمدانمذحنيواثتقلت..أ

تارةوتهبطتارةترتفع.ألقاهاالتييزيدكرةكانتالزهاناهتدادوعلى

وإقليمي..دوليتمزق!التمزقعالمفيالنهايةفياستقرتحتى.اخرى

أهامأورشاليمعجوزبكت.التمزقعالموفي.وفكري.واجتماعي.واقتصادي

نإ؟نبكيولماذا!نبكلمونحن.حولهاالثهباركالتيبالقدسالمبكىحائط

قالى:ثيينالنبى

غيروليهإذاعليهابكواولكن.أهلهوليهإذاالدينعلىتبكوالا9

(roo)"اهله

ولاي!أجازعالمفي.أهلهيخرأوأهلهالقمةعلىكانإذايعنينالانحن

عليه.الخارجويعاقب.جريمةيزيدعلىالخروجواعتبر.والجاهلالفاسق

منكسنبناتهتسيررأسهوحول.الأهصارعلىبهاوالطواف.رأسهوقطع.بسلبه

نحن.قضيةصاحبيكونوأنبدلا.يبكيالذيلأن!ذبكلمنحن.الرؤوس

ابتسامة،دائماهقدهاتها،ضحكاتنالأن!نضحكلماذاندريولا.فقطنضحك

موتفسنموت.عليهاأصررناوإذا!الغثاءحياةنحياأصبحنالهذا.الحريةتمثال

-لمجن!:النبييقول؟الغثاءهمفمن.الغثاء

ومن:فقالوا"قصعتهاإلىالآكلةتدعىكماعليكمتدعىأدنالأمميوشكا

كغثاء.غثاءولكنكم.كثمريوهئذأنتمبل":قال.؟النةرسوليايوهئذنحنقلة

قلوبكمفيافهوليقذفن.منكمالمهابةعدوكمصدورمناللهولينزعن.السيل

.(515/4المستدرك)الذهبيوأقرهالحاكمرواه)355(
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وكراهيةالدنياحب):قال؟الثهرسولياالوهنوها:قالوا."الوهن

.)356("الموت

الفتنتاتلمبل!بعدالغثاءعصريأتلم!الجدلأسواقفييقالقد

عالمفي!فليحلم!أدريلاديارأحلامفيبهذاالقائلليغرقفاقول.بعد

أجلهنالجهاديكرهعندهاهي.حقيقةكلهعالمهعلىأضعولكنني!اللاقضية

عددمنيبخلوعندما.الرخيصالسلمإلىأعلىهوهنيدعووعندما.ركيف

الدينهذالأن.بالاستبدالالةياتي.عندئذ.إسرائيلبنيبنوكخزائنفيماله

وفه.الجبابرةويصارع.الرسالةيحملآخربقومالثهياتي.أحدعلىوقفاليس

.ضؤونخلقهفي

اختفاءهعيستقيمتاريخيأ،رائحأأوغادياالدجالالمسيحفانتظرواأولفظ

إلىأشار.فالنبي.الحرةوموقعة.الريحاناصفراربعداختفىلأنه.صيادابن

التيالأخيحرةقبلالصورةفيظهرصيادابنلأن،رائحأألفظفيالاختفاءهذا

منتمكنهفرصةيمتلكولنسيقتلالزماناخرلأنه.يذهبانفيهايستطيع

الحقيقية.الدجالالمسيحصورةفييظهرعندماوذلكالاختفاء

هعيستفيمتاريخيا،رائحاأوغاديأالدجالالمسيحفانتظرواألفظوأيضا

استئناءبلاالأعلامهذهتحتلأن.الاختلافأعلامارتفعتأنبعد.الفتنعصور

شيوخجذروفي.لذمشعبابمطفيتراه.رائحاأوغادياالدجالالمسيحترى

عقللكلصفةهماوجذامولخم.ومكانزمانكلفيالرغيفخدام.جذام

هنكلأنإلىإشارة.أعمالهوبين.فرعونباسميصرحلماقرآنانفكما.بليد

.والأعرابوجذاملخمأهلكذلك.الفرعونيةالبزةداخلهو.الأعمالهذهيفعل

أعرابأمالجزيرةأعراب.اعرابأي.الأعرابمنافقييذموهويحددلمفالقرآن

رغيفداخلرؤوسهمدفنواالذينالأحلافجميعانإلىإشارةهذاوفي.الشام

.5(327/الجامعالتاج)أبوداووروا.)356(
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الذينالغوغاءجميعوإن.المطرقةذاتالحمراءالأعلامتحملهصانعفيصنع

تستطعنجومشعارتحملالتيوالتغريبالتغييبزجاجاتداخلرؤوسهمدفضرا

لأنهم.الأعراباسمتحتيدرجونجميعافهؤلاء.للحريةزائفتمثالعلى

المدينةوتركوا.العلياهياللةكلمةتكونأنأجلهنيعملواولمباديةفيعاشوا

عجوزأههنأهدافلخدمةالمدنيةيحمخرون.والنصارىاليهودلنساءوالحضر

إسرائيل.

لبنيالةهنعقابهذايكون.رائحاأوغادياالدجال.المسيحيصبحوعندما

المسيحفتنةفيلشرورهمنتيج!ةسقطوالأنهم.القاسيةالقلوبأصحابإسرائيل

كاناسرائيلبنيفذاكرة.الذاكرةمنبابلفيالتوراةجمعواعندهاوذلك.الدجال

البحرإلىالبحرهنيحتلأنهعلاهاتهوهنأنبياؤهمهنهحذرتالأول.هسيحانفيها

بشرتهموبهالسلامعليهمريمابنهووالثاني.الأرضاقاصيإلىالنه!رومن

السبي.حياةيعيشونكانوابابلفيولكنهم.عذراءمنيولدأنهوعلاماته.رسلهم

والعودةوالميراثالأرضيريدونفهم.يريدونالذيالمدخلمنالشيطانفجاءهم

فوضعواقبلتهبمهو.الأزضمسيحجعلواالتوراةجمعواعندمالهذا.ديارهمإلى

.جاءعندماهريمابنوانكروا.انتظارهأجلمنتبشيراوعلمواالدجالىالمسيحعلى

.)357(زفععندهاأتباعهوجندوا

اثههنعقاب!سذايكون.رائحااوغادياالدجالىالمسيحيصبحعندهاوكذلك

لمفالأعراب.بذراعوذراعابشبرشبراقبلهممنالذينسنناتبعواالذينللأصاب

لهمالنفاقوكان.بالجزيرةلهمكضفغيبفييومايتفكرواولمللنصيوهاينصتوا

يقولهرتينبعذابهمالحاكمينأحكمحكمهذاأجلمن.الزهانامتدادعلىرداء

علىمردواالمدينةأهلوهنمنافقونالأعرابمنحولكموممنة:تعالى

عذابالىيردونئم.مرتينسنعذبهمنعلمهمنحنتعلمهملا.النفاق

.3،)8"عظيم

المدخل.راجع3(ه)7

101التويه)358(
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الدنيافيمرةيعنيفقيل.مرتينتعذيبهمهنالمرادفيالمفسرونواختلف

ومرةالدنيافيبالفضبحةموةوقيل.القبربعذابومرةونحوهماوالقتلبالسبي

عليهمضربتلمنخدهتهمهنأكثرالدنيافيفضيحةهناكوهل.القبربعذاب

أحرصتجدهمالذينعلىعالةالحياةمناكبرفضيحةهناكهل؟والمسكنةالذلة

.؟حياةأي!حياةعلىالناس

وممسوخالهامةمخسوفبكينتهيطريقاتركبأنالفضائحأعظبمإن

والرخاء.الثهرسولطريقعلىكانالرخاءإن.الدجالللمسيحخادما.المكانة

الرخاءجف.عامبمائةالنبيهوتبعدوجودلهيعدلم!يرالنبيعطرحملالذي

:الأكرمالنبييقولىأهيةبنيايديعلى

:قال؟آيةمنلذلكفهل:قيل(!سنةهائةالرخاءهنأهتي.مدة."

وفي.)935(إأإالناسعلىالمجلبةالشياطينوإرسال.والرجفالخسف.نعمإ

علىالمجلبةالشياطينوارسالوالمسخوالقذفالخسفنعم!رواية

.)036(،الناس

الهاماتأصحاببجانبلتكون.الشياطينوجاءت!الرخاءجف

هنعلينايخرجانهذامنوالأشد؟!فضيحةكلههذافيأليس.المخسوفة

يكنلمالحسينخروجوإن.الأمةعلىفسادايجلبلمالحشينقتلان.يقول

الحكامضربوإن.السلطانعلىخرجلأنه.دنيافيولادينفيمنفعةفيه

علىخرجمنلأنوذلك.السلطانعلىللخارجكانبلللكعبةيكنلمللكعبة

.!!؟فضيحةالعقولتلجيمأليس.)361(جاهليةهيتةماتشبراالسلطان

Iلم08Iكنز)أحمد)935( I.)

.(1لم.اا08كنز)والححمأحمد36(0)

متسرعأنه:فقالالألبانينصرالدينالشيخوصفهولقد.تيميةابنالإ!مضيخهوالقائل)361(

-،344/4الصحيحيةالسلسلة)فيهاالنظرولدققطرفهايجمعأنقبلالأحاديثتضعيففي
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خسرواالذينفأولئك)3621(!يظلمونأنفسهمكانواولكنظلمناهموما)

ولكن.شيئاالناسيظلملااللهإن))363(!يظلمونبآياتناكانوابماأنفسهم

.)364(!يظلمونأنفسهمالناس

ع!ندماابتداء.النازلالجدلطريقةعلىالفتنةأحداثسردتموهكذا

الأمةاختلفتعندماوهرورأ.الحقومعالقرانهحيدوررجلوفيهاالأهةاختلفت

قنسرين.بابفتحعندهاوانتهاث.الحقومعالقرانمعيدورشبابوفيها

..سفيانيةأصعواك

نقدمالأشواكهذهبينومنالطريقعلىأشواكهاتركتالسفيانيهالفتنة

أهمها:

الرمز:شوكة

عثمانقميصفرفعت.الرهزعلىالأوليومهامنالسفيانيةالخيمةقاهت

.أخرىفترةفيشعارالهاالمصساحفرفعتئم.الفتراتهنفترةفيلهاشعارا

لا.ماحالةتعيشأنمعناهالشعاروفقه.الشعاربفقهجاءالرمزإن.هناوالشوكة

هعاولةاستولىوعندها.عثمانقميصالخيمةرفعتلقد.ماقضيةتعيشأن

كانالقميصرفعلأن.عثمانلقتلةمحكمةيشكللم.الحكمكرسيعلىوجلس

استنكره:قائلاالألبانيعلقالأحاديثبعضتيميةابناستنكروعندما(الإسلاميالمكتبط=

اذانقولوعنه4(لم004الصحيحة)باستنكارهنعبألمالهرسولعنصحتولوالإ!مضيخ

التاريخوان.الحكامبعيونالتاريخيرىأنهاعتبارعلىالأحداثبعضالإ!مشيخاستنكر

طرقهابهااستشعهدناالتيوالأحاديثحركةللتاريخلأن.باستنكارهنعبأفلن.حركةبلاعند.

البداية)ضد!وكانواانتقدوهعصرهفقهاءلأن.منابدعةليستيميةلابنونقدنا.صحيحة

.(14*لمالبداية)الدولةعندخطوةلهبأنووصفوه1(،/424والنهاية

.181النحل)362(

.9فاصلأا(363)

.44يونس(1463
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الحكمعلىاستولىعندماولكنه.المصاحفرفعولقد،)365(قضيةيكنولمحالة

وهو.اللهانزلبماالحكمالشروطبينمنوكانقدهيهتحتالحسنشروطوضع

قضية.يكنولمحالةكانالمصاحفرفعلأنهذافعل

منالجماهيربتعبئةيقومالحالةفقهان.القضيةوفقهالحالةفقهبينوالفرق

ماللعقولهخترقاالمنظمالتشويشولظل.حزبأوجماعةأوفردهوىتنفيذأجل

الأولعنهختلفأيكونقدآخرلهوىالتعبئةتتماهتحققف!ذا.يتحققلمالهوىدام

الحالهتكونأنمنهانعفلا.لليسارالاتجاههيالأولىالحالةكانتاذابمعنى

قضيةكلهاالأمةتعيشأنمعناهالقضيةفقهأها.اليمينالىالاتجاههيالثانية

الدعوةتمارسالأهدافوبين.أهدافوعل!يهاغاياتلهاقضية.هنهجحددها

حعى.المعغعرا!معلععاملفمههنلهبدلاوآخرهدفبمنالانطلالىأن.بمعنى

لأن.جنودهتموتلاالقضيةوفقه.زهانأيفيبالغربةالقض!يةصاصطيشعرلا

القياهة.يومالأليمالعذابمنالثهينجيهمأنأجلمنالحياةهذهفيتجارتهم

.الشعاربفقهوليسالشعوربفقهقضيتهميعيشونفهمهذالأجل

بلاالشعارلأن.تجارةعندهوالمصحف.الزادهوفيهالقميصالشعاروفقه

معانيتحملالتيالكلماتتستخدمالشعارعالمفي.هدفبلادعوةهوقضية

هدمهي.الظاهرطهارةوهشروعات.التجاريةالمشروعاتفيعقائديةأوتعبدية

والشعار.الزائفالورعحقيقهيوهاسيعلوهالشعارلأن.الطويلالمدىعلىللشعار

شعاراجتهاد.اللاشعارلأنه.القصيرالمدىعلىللمشروعاتهدماسيكون

:فقاليخي!النبيإليهأشاروالشعارالرهزوعالم.هتحرلثيقودلاوالجمود.الجمود

.165/1والسياسهالإمامةفيجاء365()

تنصؤإنبعثمانالناستربصاذا.المؤهنينأهيريامنعكما:لمعاولةالطفيلأبيقال

له:وقالالطفيلابوفضحك!لدمهطلبيترىأوما:معاولةهلفقال؟الشامأهلومعك

زاديزودتنيماحياتيوفيتندبنيالموتبعدأعرفنكلا
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يبقىولا)366(اسمهإلاالإسلاممنيبقىلا.زمانالناسعلىيأتىأنيوشك"

منشرعلماؤهم.الهدىمنخرابوهيعاهرةمساجدهم.رسمهإلاالقرآنهن

.)367("تعودوفيهمالفتنةتخرجعندهمهن.السماءأديمتحت

تلخيصالحديثمنالشطرهذاإن!تعودوفيهمالفتنةتخرجعندهممن

.صيادابنخطىنتتبعونحنذكرناهمالجميع

:الجدلشوكة

نأبمعنى.هناكادريلاأهل.هناأدريلاأهلعانق.قنسرينفتحبعد

بحارألهاواصبح.الرومبلادفيطريقهاشقتقدكانتالاغريقيةالفلسفة

تتلتالرومبلادفىادرىفلا.اللاحقسيدهوالسابقأنوالمعروف.وأنهارا

منالخير":يقولفهذا.اتباعهاتناحراللاحقةادريؤلا.معاوالبيضةالدجاجة

وآخر.(برضاهوليساللهبإرادةجاءهعاوية!:يقولوهذا!إبليسمنوالشرالثه

الذىالجدلوانعصر"الدهبرضىنرضىانفمجبالنهبرضىجاءمعاويه":لمول

مجمعفيتبلمنقسطنطينبهرضيالذيالجدلىانتصركما.الملوكيرضي

.هناكتفصيلهاتمكما.هنا.الدينفلسفةتفصيلتمأدريلاجدلوعلى.نيقية

حملها.أدريلاعلومعبرت.الجدلشواطىءوعلى.الفارقهعولكن

تجاروظهر.والمسخالخسفزادخرجشربتهاوإن.الأجياللتشربها.اللاحق

اخروهذا.الفاضلةالمدينةلافتةيرفعقميصفهذا.بعدفيماالملونةالقمصان

حملةوجوهجميعوعلى.الرغيفلافتةيرفعثالثوهذا.الحريةتمثاللافتةيرفع

باينطقلسانأيبطرفأمسكتوإذا.والخداعالدجلهلامحترىالقمصان

القلب.فىاخلفستجد.بأمعائهمرورأقلبهإلىلتصلجسدهداخلوتتبعته.شعار

-لمجنرالنبيإليهأشارالفتنةديارفيالجدلوعالم.الجماهاوالدولاروإما.المرأةإها

:فقال

.(181/11كثز)والدللمىالحلامرواه(عنهالناسأبعدوهمبهل!سمون..)روامهوفى)366(

.(181/11كنزأوالبيهقيعديابنرواه)367(
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المساجدتكثر.فتنةاوحكماؤه.فتنة.علماؤهزمانالناسعلىيأتي"

.)368((الرجلبعدالرجلإلاعالمايجدونلا.والقراء

وقبلتهم.هتاعهموشرفبم.بطونهمهمتهمزمانالناسعلىياتي"

لفمخلاقلاالخلقشرارأولئك..ودنانيرهمدراهمهمودينهم+نساؤهم

)936(!اللهعئد

الحكم:شوكة

وليس.جاءبنوالعباسأهيةبنيبعدوهن.أهيةبنوبعدهوهن.هعاويةجاء

داموما.بالنظافةلهمشهودرجلالدولةفيالأولالكرسيصاحبيكونانمهما

مقاليدويتولىيولدحى+سيباركأمهبطنفيفالجنينحاكماكانالأسرةأول

ولفعل.المسكريتناول.غليظأفظاكانأ:فيهقيلويزيد.ابيهبعدالأمور

.الأوقاتبعضفيالصلواتوتركالشهواتعلىإقبالافيهوكان.)037(المنكر

ظلهذاورغم.)372(،عدال!هممدوحا.فىوكان.)371(الأولا!غالبفىوإمال!ها

لاكانأبيهلأنوذلك.يرتفعلصوتمجالايتركلميزيدلأن.الرؤوسعلى

اللمالي.وهرت.سلطانهوبينبينهيحولوالمماألسنتهموبينالناسبينيحول

وراثةمنهابدلأوحل.العالمهذافيالأهاكنهنالعديدفيالأسرةوراثةوذهبت

الحزبرئيسإن.بفترتينالرئاسةهدةيحددالدستورأنمعنىوليس.الحزب

الحكم.مسؤوليةهنيستريحأنيتمنىأنهيعلنعندهافالرئيس.الحكمسيترك

الرئاسةلهلكونبحيثالدستورتعدل.عملمجموعةلهالمجاورةالغرفةفييمون

.(11لما29كنز)نعممأبو)368(

.(291/11كنز)السلمي)936(

يزيد.ترجمةالعمادابنلمالذهبشذرات037()

./0438والنهايةالبداية371()

.44/4الذهبي/الاعتدالهيزان)372(
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ثم.هلوكستكونإنها!:فقالىالجبريةعالمإلىأشاروفوالنبي.الحياةمدى

.373()أالطواغيتثمالجبابرة

القداسة:شوكة

الصحابةفيهاشاركالأحداثولأن.النبوةعهدمنقريبأكانالفتنةعصرلأن

.)374(كلم!رالنبيلقىهنكلهوبأنهالصحابيتعرفقاعدةوضعت.والتابعين

.يتحركولمهعاويةعندالتاريخوقفالتعريفهذاوعلى.عدولىكلهموالصحابة

تتلثقةان.هذاومعنى.سقطواالقتلىآلاف.الصحابةبهقامحدثفالذى

ال!أعليهايجوزلاالأهةوكأن.متأولقتلهتاولأو.هجتهدقتلمجتهدأو.ثقة

تعالى:بقولهوأنذروحذرإلاصورهبجميعالقتليتركلمتعالىاللهإن.النسياناو

أونفسبفيرنفسأقتلمن))375(!مؤمنةرقبةفتحريرخطأمؤمناقتلومن)

هؤمنأيقتلأنلمؤمنكانوما)!)356(جميعاالناسقتلف!نماالأرضفيفساد

فهل.)378(!فيهاخالدأجهنمفجزاؤهمتعمدأمؤهنايقتلومن))377(!خطأإلا

الدهاء؟بحورعليهتجريالذيهذااجتهادوأي؟خطأبعضأبعضهمالثقادهاتل

الاجتماعية.الهيئةطبقاتأدنىفيإلايكونلاالتاويلوهذاالاجتهادهذامثلإن

إهاقاتلوالأنهبم.العارهذاإليهينسبأنيجوزلاالنبوةعصرمنالقريبالجيل4ا

هعسكرقاتلأنه.معاويةمعسكرعماروإن.قضيةأجلمنوإهاحالةأجلمن

لافتةعليهتوضعلاحتىالتأويلبهذاالحقمعسكريدثرأنينبغيفلا.الحق

منبالقسطيأمرالذيهعسكرقاتل.معاويةمعسكرإننقولأنالحقإن.العار

.الناس

1(.2821/كنز)شيبةأبيابن)373(

بعد.فيماكاملاالتعريفسيأتي)374(

.النس!اء29)375(

32.الماثدة)376(

النساء29.)377(

(rvA).39النساء
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هعاويةأقيلحتى.القداسةدائرةالصحابةجميعدخل.حالايوعلى

اجرامأجورون.مجهتدونهعهوهنمعاويةأ0،)937(اللةشاءإنمأجورهجتهد

لاالذيوالحبريبارىلاالذيالمجتهدالفقيهإنه!إهعاويةأ0،)038(واحدأ

ابنأ:طالبأبيبنعليالمؤهنينأميرقاتلملجمابنفيوقيل.،)381(يجارى

أشقىهوعلياقاتلأنيقلىلم.،)382(إ!هجتهداهتأولأإلاعليايقتللمهلجم

قاتلفيوقيل!!الفقهاءقالكمامجتهدإنهقيلإنما.)383(النبيقالكماالناس

قاتلأنئقللم.(r^،)4واحداأجرأهأجورمجتهدهتأولعمارقاتلأ:عمار

لأنهذاوكل.الفقهاءقالكماهجتهدانهقيلإنما.النبيقالكماالبغاةهنعمار

وبعدإ!ثقة!والنبيشاهدوهنالنبيشاهدوا.عنهمااللةرضيوعمارعليقتلة

نإفقيلالتابعينعلىأخرىعباءةوضعتالقداسةعباءةالصحابةعلىوضعتأن

معاولة:بنيزيدفيوقيل.385()،إ!ثقةتابعيأالحسينقاتلسعدبنعمر

.(rAl)إ،إمجتهد!إامامذاك!إإيزيدأ

الضحاولةالعقيدةصاحبوضعهمحينالفتنةسلاطينقداسةتاصلتثم

عزيزاالإسلاميزاللا!:يي!النبيعنهمتحدثالذينعشرالاثنيالخلفاءضمن

،)387(خليفةعشراثنيالى

وهعاولة.الأربعةالراشدونالخلفاء:همعشرالاثني:العقيدةصاحبقال

7.لم927تاريخهفيكئيرابن)937(

54لم؟61حزمابنالغصل/038()

.22الهيثمي/الإنسانتطهير)381(

.484لما0المحلى)382(

."يطعنكالذيالأخرينوأضقى.الناقةعاقرالأولينأضقى"لعليالغبيلحديث

.16الم4النصل)384(

3.الم89الاعتدالميزانالعجليهورأى)385(

/13.9كثيرابنتاهـمخ)386(

(rAV)394صالفاهزالدصمكنبط،الضحاوبةالعفبدة.
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بنعمرومنهم.الأربعةوأولادهمروانبنالملكوعبد.ابنهويزيد

.)388(العزيزعبد

عليكم":يروالنبيقولىبمقتضىالرابعالخليفةعلىخرجالذيمعاولة

أصبح0".)938(بالنواجذعليهاعضوا.المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

ولابالزهدلعرفلاأ:الفمهاءفعههالالذيويزلدإ!للإسلامعزأخروجه

أنصارهوعلى"؟لحيهالثهلعنةأ:التفتازانيفيهوقال.)093(،بالصلاخ

سمعهلأنهسوطاعشرينرجلابضربالعزيزعبدبنعمر.وأمر()193(وأعوانه

عزاكانالعقيدةصاحبعندهذايزيد.Y()93،يزيدالمؤمنينأميرأ:يقول

الثهكتابسيخالفهذاإن":جدهفيالنبيقالالذيالملكوعبد.للإسلام

:والدهفيوقال.)393(!السماءدخانهايبلغفتنصلبهمنوسيخرجنبيهوسنة

الذيالملكعبد.)493((صدعكشابإذابنيكومنهنكمحمدلأمةولل"

إلاالأمةهذهادواءلاأداويواللة)593(.بكالعهداخرهذا):وقمالالمصحفأطبق

الملكوعبد.ذلكبعدالرقابفيعملهيزاولالحجاجناثبهوبدأ()693(بالسيف

أبىفمنبيعتكإلىالناسفادع.سقاناإذا):الوليدلابنهقالالذيهوهذا

.!!الآخرالعزيزجاء.الإسلامعزيزماتأنوبعد.7193((فالسيف

(1 )rAAالمطلوبالعددإلىيصلحتىحباتالخلفاءعقدعنرفعالعقيدةصاحب.

1(.لم03السنةكتاب)الألبانيوصححهعاصمأميىابن)938(

.963/4الحدبدأبى)093(

.الماIA/الحنبلىالذهبضذرات)193(

السابق.المصدر93()2

.(111/11كنز)قطنيالدارروا.393()

oكنز)عليعنعح!حرابن)493( /I 36 I.)

5(3)m9لم64والنهايةالبداية.

.46/9البداية93(6)

.502الخلفاءتاريخ67/9،البداية)793(
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.العقولتلجيمأجلهنعملتعقيدةنداكمإنما.الموتىنحاكملاإننا

فإذا.اليومحتىرؤوسناعلىزالتماالقراراتهذهوأغلب.قراراتلهمفالموتى

يستقيملاالعقيدةصاحبذكرههاإن.الموتىجماهيرفنحن.العقوللجمنا

سلاطينبعديسيكون9:قالفالنبي.-لمجي!رالنبيأحاديثمعيستقيمولاتاريخيا

دينههنأخذواإلا.شيئاأحدايعطونلا.الإبلكمباركأبوابهمعلى.الفتن

الزهانأولحدشطقدفتنهناكأنيدرلمالعقيدةصاحبكانفإذا.")893(مثله

-لمجر:النبييقول.التاريخواقعمنوليسالأحاديثواقعهنلهنحددهافسوف

هذهبدأتفمتى.".)993(الطواغيتثم.جبابرةثمطوكاستكونإنها)

إمارةومنسبعينسنةهنباذتعوذوا":النبيقال؟تقديرأقلعلىالسلسلة

أصحابهالنبييأمرفكيف.ستينعامخلفكانسبعينعاموقبل.أ)004(الصبيان

-لمجن!والنبي.منهمالنبيتعوذلمنتحيةالصباحأناشيدبإلقاءنحنونأمر.بالتعوذ

:قالالرخاءرفعوبعد1104(عامهائةبعدسيرفعالرخاءبأنأخبر

الخفيفوماالثهرسوليا:قيل!الحاذخفيفكلالماءتينفيخبيركم"

.)204("ولدولالهأهللاالذي":قال؟الحاذ

ولدولا.الرخاءنزعأرضفيعليهمالقيامهشقةيتحمللاحتىلهأهللا

منالرؤوسعلىوتصببهستحيطالتيوالشعارالحالةثقافةوزريتحمللاحتىله

(إ)إيليهالذيثميليهالذيالقرنثمالأخيرالأولالقرننصفحالهوهذا.أعلى

أنهمعلىالحرةأهلوبايع.والمدينةالكعبةفيهاضربتقرونعلىالقداسةتوضعكيف

عنوسنهونبالمعروفيامرونالذينمنوغيرهماوزيد)304(..الحسينفيهاوقتلعبيد

1MA))1(.912/1أكنزوا!كلالطبريرواه

سابقأ.تخريجهتم)993(

./8(231والنهايةالبداية)يعلىأيرواه4(..)

السابق.ا!در(104)

(.II/222كثزأعسلارابن4(0)2

04(r)وانتهت=الأمةجقوقتعبثأميهبنيأنوجدعندماعنهماالثهرضيالحسينبنفلدنهض
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وفطن.هذافيأفاضتوالأحاديث!الإسلاميعزوالم.أميةبنيإن.المنكر

.؟فطنفكيف!لذلكالنوبةملك

فيهسجوناكانمروانبنالثهعبدأنوالسيروالتواريخالتراجمأصحابروى

دولةأعلامهاواستلمت،الأمويةالدولةسقوطبعدوذلكالمنصورجعفرأبوسجون

بإحضارهفأمر.قصةالنوبةهلكمعلهكانمروانابنأنالمنصوروعلم.اخرى

بلادنزلأنهمروانابنفأخبره.الحديثعليهيقصأنهنهطلبثم.السجنمن

وببدالخدمأهرتهتحتووضعمنزلالهأفرد.بقدومههلكهاعلموعندما.النوبة

له:قالىبأن.مروانابنمعحوارهوبدأ.هعهليتسامرالنوبةملكإليهذهب.فترة

بجهلهم.عبيدناذلكعلىاجترأ:قال؟عليكممحرمةوهيالخمرشربتملماذاأ

:قال؟ودينكمكتابكمفيعليكممحرموالفسادبدوابكمالزروعوطألمفلم:فقالى

والذهبوالديباجالحريرلبستمفلم:فقال!منهمجهلأوعمالناأتباعناذلكفعل

أبناءهنبقومأعمالنافياستعنا:قال؟ودينكمكتابكمفيعليكمهحرموهو

.،هناكرهعلىسلفهملسنةاتباعاذلكفلبسواديننافىدخلوا.العجم

!!واتباعنا!إعبيدنا:قالثميدهبقلبفاخذالأرضإلىالملكفاطرق

ماوركبتمعليكمالثهحرممااستحللتمقومولكنكمذكرتكماالأهرماإ!وعمالنا

سبحانهلهوإن.الذلىوألبسكمالعزالثهفسلبكم.هلكسمفعماوظلم!م.نهمممعنه

بأرضيوأنتمالعذاببكميحلأنخائفوإني.بعدغاياتهاتبلغلملنقمةفيكم

عنوارتحلواإليهاحتجتممافاطلبوا.ثلاثوالضيافة!إمعكمفينالني

.04(41!!أرضي

العزاللةسلبهممنعلىوضعتلأنك!العقيدةصاحبياخاثفونونحن

مروج)الملكعبدبنهشامالىرأصهأهديتأنبعدعرياناصلببأنزيدنهضة=

3/5(921الذهب

.cلم296الحديدابي4(0)4
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لأنهجدارهتسندنواةالىحاجةفيليسالإسلامانالقداسةعباءة.الذلوألبسهم

علىتوضععندماوالقداسة.عليهخرجهنويهدمبهتمسكمنيرفع.الحقدين

حكامالحقيقةفيوهم.الإسلامحكامهمهؤلاءالتاريخيقرأهنكلسيقول.الظلمة

الإسلامأهدافوأصحابأهدافلهدينالإسلاملأن.للإسلاموليسواللمسلمين

سلاطيناعترافيؤخذعدمأنيجبولا.هنهمواحدهنالتاريخيخللم

هواميرهوكانواحدةأمةفرعونآلمؤمنكانفقد!وجودهبلغيالواحدبهذاالفتنة

الأغلبيةهيوالأقلية!بموسىالدولةاعترافعدممنالرغمعلىالسلامعليههوسى

تعالى:يقول.الإسلامفي

ماوتليلالصالحاتوعملواآهنواالذينةالا()504(قليلالأسهامنوماأ

ولووالطيبالخبيثيستويلا!ا)704(الشكورعبادكلطمنوقليل!أ)604(هم

.()804(الخبيثكئرةأعجبك

والإسلام.أعناقهوالنصارىاليهودركبتهنكلفيلهحاجةلاالإسلامإن

نأغيرمنتتحركانيمكنالقوةوهذه.جنولاانسأمامهايقفلاقاهرةقوةلديه

القساوسةوجماجم.معاملهمداخلالعلماءجماجموتقتحمتتحرك.أحديحملها

زهانكلفيالباطلوتحاصرالأخرىوراءالحجةتقدمالقوةوهذه.كنائسهمداخل

يحملونهنجميعذهبولوحتى.بمفردهاأهةالقوةهذهإن.لافتةأيوتحت

علىتخافوافلاخلفههنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذياثهكتابانهشعارها.

انفسكم.علىوخافوا"الإسلام

..الخوفشوكة

بحجتهيلقيأنيستطيحلاوالخائف.لقمصر.دلهوماقيصريجعللاالخاثف

504.04(هود)

24.)604(ص

13.)704(سبا

.001ثدةلماا(804)
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الفراعنةبينلعالىالثهيربطأنعجباوليس.وجنودهماوهاهاننرعونأهامالدامغة

أرسناكما.عليكمضهيدارسولأاليكمأرسلنااناة:تعالىفقال.العربوبين

إلىإنما..لوطآلالىأوثمودالىأرسلناكمايقللم.،)904(رسول!فرعونالى

المجالهذافيفرعونيةقاعدةواهمامتدادفرعونلقانونأنيعنيوهذا.فرعون

رأىفإذا.والقضاءوالتنفيذالمشريعمصدرهوفالفرعون،أرىهاإلاأريكمهاأ

يؤذنهذاوبدأ.وجذاملخمأهلهرول.الأربعاءيومتجوزالجمعةيومصلاةأن

ديارفيحقكلمةلأن.دامغةحجتهتحونمنكليقتلوالفرعون.يكبروهذا

بعيداكانوهن.الثهعنبعيدنهلأيخافوهو.فرعونهنهايخافقذيفةالفراعنة

ثم.العذارىشرفهـلهتك.لأعزلالسمفيدس.شيءكلهنالثهخوفهالثهعن

ليسفرعونوعلوم!الضعفمنتهى.عبيدأنهنأساسعلىهنهنالمبايعةياخذ

السماءإلىيصلصرحايبنيأنأجلمنالطاقاتيحشدفهامان.يرىعلمفيها

لاطاقاتبكليعملوهاهان.السماءيبلخلنارتفاعأيأنتعلمالطيوروكل

القرآني:المشهدهذافيالثفاققمةبلغواالذين.المنافقينسواعدوبكل.أدري

ويذرك.الأرضفيليفسدواوقوههموسىاتذر.فرعونذوممنالملاوقالة

ولهذا.الإصلاحشديدهصلحوالفرعون.خطرةموسىعترةان0"1041(وآليهتك

غرقوابانالمطافبهموانتهى.فرعونسبلأهلهوركب.رايهالنفاقأبدى

موسى.عترةسفينةتسيركانتعيونهموأهام.جميعا

يقول.الإطلاقعلىوأهمهاالعلومأدقإلىتسللالفراعنةعالمفيوالخوف

.الأهراءهنقومعنوالتعديلالجرحأهلأعرضلقد:الإسلامتاريخفياالذهبي

يكشفوافلم.الضربمنوفرقاالسيفهنخوفأ.وأبنائهم،والخلفاء

حالهم.

15هالمزمل(904)

.271الأعراف(014)
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يعيشمنيوجدلنانه:هذافمعنىالنقدفوقالأمةقيادةتكونوعندها

السطحفيلا.الجماعيالمستوىعلىولا.الفرديالمستوىعلىلا.حقيقة

عليهيوسفجاءوعندما.النقدفوقالقيادةكانتالفراعنةدولةوفي.القاعفيولا

قصيرةرسالةبعدالنظامهذافتهاوى.كلهالنظامبتعريةالقادةنساءقامت.السلام

ذالى.):تعالىقال.يراهأنالحاكمطلبانبعد.الحاكمالىيوسفأرسلها

نهاوتعندئذ.")411(أيديهنقطعناللاتيالنسوةبالىمافاسألهربكالىارجح

الدامغةبالحجةجلس.مصرخزاثنعلىيوسفجلستهاوتوعندها.الأقنعة

المقايي!سبكلفهذا.والتعديلالجرحعلماءيخافأنأها.البليخوالنمد

.وقالواالفاسقإهامةأجازوا.قاعدةوأصبح.دونعندماوالخوف..كارثة

والعمود.والجور)413(بالفسقالإمامينعزلولا)412(خلعهيجوزلاالفاسق

الخلفاء.بعدوالأمراءالأئمةهنوالجورالفسقظهرقدأنه1هوالقواعدلهذهالفقري

.)414(،بإذنهموالأعيادالجمعويقيمونلهمينقادونكانواوالسلف

رؤوسعلىقاعدتهتكونأنيجبفكان.الزمانهـأولالظلمظهروهكذا

وهل!الفتنةسلاطينإلىينقادونكانواالسلفلأنوذلك.الزهانآخوالخلف

يجوزهل؟يزيدبأمرالرسولمسجدفيالجمعصلاةإقاهةيرفضواأنللعبيديجوز

.قاعدةالشذوذأصبحمتىومنذ؟الحجاجبأمربالكعبةالطوافيرفضواأنللعبيد

الديمقراطحة.قبةتحتكانالاجماعوهذاإجماعالمسائلهذهعلىأنيقالىقد

الذيومن؟أدلتهمراجعالذيومن؟علماءهحددالذيومن؟مناجماعولكن

هذاقراراتنجدمصدرأيوفي؟هجمعأيفي؟اجتمعواومتىتوصياتهماعتمد

عليهايزيدحريةفهلإيمانهفرعونالمؤهنيكتميزيدعالمفيإن؟المجمع

.؟إجماع

.05يوصف4111(

./2328والنهايةالبداية(14)2

التفتزافي./النفسيةالعقائدشرح)413(

السابق.المصدر(414)
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علىالقداسةرداءوضعنتيجةجاءالذي.الخوفإجماعهوالإجماعان

النبيمنسمعالذيمعاويةطريقهابدأعندماإلاالقداسةوضعتوما.الظلمة

هيالجدلواشواك.الجدلىأشمواكعلىإلاالطريقإلىدخلماومعاولة.ورآه

أشواكهووغيرههذاجميع.السفيانيةالخيمةمادةهوالرمزوفقه.الرمزفقهإطار

تقودفتنةأشواكيحتويف!نما.احتواهاإذالأنه.صدرهفييحتويهامنكلنحذر

.الدجالالمسيحالى

..التعتيمتحتحقائق

الصحابةبعضعنالأ*خذسياسةبدأت.عملهممارسةهعاويةبدأعندها

سلاطينوجميع.أميةبنيلنظامشرعيةوهمارساتهمبمواقفهمأعطواممنوالتابعين

هنكشرةعناصروضربتالسياسةهذهخضتنفسهالوقتفيبعدهمهنالفتنة

فسلطت.القائمالوضعضدوممارساتهممواقفهمكانت.والتابعينالصحابة

بينما.شرعيةأحكاماوممارساتهمواقف!هنواتخذتالأولالطرفعلىالأضواء

.)8(وبنيهعليالإهامفمهرأسهوعلىنسفاالثانيالطرففقهنسفت

منعمربنالثهعبدلموقفبالإجلالوقفتالخيمةأحكامانهثلارأينافإذا

بنيزيدعلى.الحسينخروجعلىالكراممرتمرنراها،معاويةبنيزيدولاية

قامتهذاموقفهاالخيمةتغطيولكي.الصلاةيفيتكمانالذيالحاكمهعاهـلة

كما.الأولالكرسيصاحبهوىيخالفحدثكلوفيحديثكلفيبالتشكيك

لاجيلظهوركلههذاعلىفترتب.تأويلأيإلىتحتاجلالقضاياتأويلاتأمطرت

ولا.السلامعليهعيسىبنزولولاالدجالالمسيحبخروجولاالمهديبظهوريؤهن

والذي.فيهابالتفكرالأمةورسولهاللهطالبالتىالحيويةالقضايامنبالعديديؤمن

هذاموتفنت!بحأنبعدتابعيأوصحابيكلأحاديثعددعنبحثناإذابوضوحهذاطهر)5(

برمتها.الأحداثمنالتابعيأوالصحابي
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همالمحلقاتواهم.وملحقاتهاالدجالالمسيحقضيةهي.القضاياهذهمنيهمنا

:06الإسراءسورةفيفيهمتعالىقال.أهيةبنو

.القرآنفيالملعونةوالشجرةللناصفتنةإلاأريناكالتيالرؤياجعلناوها!

عناثهيحدثناالكريمةالآيةهذهففي."كبيرأطنيانأإل!يزيدهمفماوخوفهم

وليس.المخوفةبالأياتتخويفوعن.ملعونةشجرةوعن.لنبيهأراهارؤية

الثهأراهاالتيبالرؤياالمرادأن.المفسرينمنالعديدذكرولقد.المهلكةبالأيات

يخالفوهذا.الزقومشجرةالقرانفيالملعونةبالشجرةوالمراد.الإسراءهونبيه

كانوالإسراء.هنامهفيالنائميراهماهيالرؤيانجان.اللفةعلماءبعضذكرهما

الذيسبحانأ:تعالىقالى.بذلكالأحاديثبعضأفاضتكما.اليقظةفي

سارأي.وأسرىسرى:يقال.بالليلالسيروالسرىوالإسراءأليلابعبد.اسرى

بعظمتهأسرىمنتنزيهالينزه:والمعنىليلابهساراي.بهواسرىوسرىليلا

الحرامالمسجدهنواحدةليلةجوففيهحمدبعبدهوسلطانهقدرتهوبالغوكبريائه

الأتصى.المسجدإلى

فيمافقالالنبيبهتحدث.آخرشيءكانتولكنهاالإسراءتكنلمفالرؤية

بنسعيدعنعساكروابنالدلائلفيوالبيهقيمردولهوابنحاتمأبيابنأخرجه

إليهالثهفأوحى.ذلكفساءهالمنابرعلىأميةبني!اثهرسولرأى:قالالمسيب

إلاأريناكالتيالرؤياجعلناوماأ:قولهوهي.عينهفقرت.أعطوهادنياهيإنما

+الناسبلاءيعني.،للناسفتنة

الحكمبنلمروانقالتأنهاعائشةعنهردولهابنأخرجالمنثورالدروفي

.القرآنفيالملعونةالشجرةانكم.لأبيكيقول!الةرسولىسمعت

أريت):!الةرسولقال:قالهرةبنيعلىعنحاتمأييابنوأخرج

واهتم.سوء"أربابفشدونهموستعلكونكم.الأرضهنابرعلىأميةبني

.(للناسفتنةالاأريناكالتيالرؤياجعلناوما!الثهفانزللذلك!اثهرسول

رأى:قال.سعدبنسهلعنجريرابنأخرجالمنثورالدروفي
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استجمعفماذلكفساءه.االقردةنزومنبرهعلىينزونفلانبثي!:يوناللةرسول

."للناسفتنةإل!اريناكالتيالرؤياجعلناوما):الثهفأنزلهاتحىضاحكأ

ولدرأيت":قالىالنبيأنعمرابنعنحاتمأبياخرجالمنثورالدروفي

جعلناوها)ذلكفيالثهوأنزل".القردةكأنهمالمنابرعلىالعاصأبيبنالحكم

."للناسفتنةإلاأريناكالتيالرؤيا

وعمقت+الجدلىقواعداريستشجرةإنها.التاريخحركةأكدتهاحقيقةإنها

المسيحإلىوتقودإلافتنةمنمابأنرسولهوأخبرهم.الثهخوفهمالاختلاف

علاهاتمنآلافعليهالذي.صيادابنبينهموسار.يتذكروالملكنهم.الدجال

وعالم.كبيراطغياثاإلاالتخويفيزدهمولميخافوالملكنهم.الاستفهام

الكلمةفوقأغلال.أغلالهفيهاالدجالىالمسيحيضحالتيالأرضهو.الطغيان

للملائكةقلناوإذ):الإسراءسورةفيتعالىقالالسكونوفوقالحركةوفوق

هذاارأيتكقال.طينأخلقتلمنأسجد1قالى،إبليسإلافسجدوالأدماسجدوا

.قال.قليلاإلا،ذريتهلأحتنكنالقيامةيومإلىأخرتنيلئن،عليكرمتالذي

استطعتمنواستفزز.موفوراجزاءجزاؤكمجهنمف!نمنهمتبعكفمناذهب

.والأولأدالأموالىنيوشاركهم.ورجلكبخيلكعليهمواجلب.بصوتكمنهم

وكفىسلطانعليهملكلبسعبادكطإن.غروراالاالشيطانيعدهموما.وعدهم

.وكيلا،بربك

معسكرعلىبجنودهماتحملالتيالشيطانيةالقياداتترىالأياتهذهفي

ثم.نفسهالدجالالمسيحهوالأياتهذهتحتضيطانيقائدوأول.امنواالذين

اصطفوقعومن.وقعيخافلافمن!تخويف.دائماالبدايةإن.فالأدنىالأدنى

.الموقورالجزاءيوم.العظيماليومياتيحتى.طويلطابورفي.مهنتهحسب

..الفكرتوبة

نأيتركواأنالناساحسب!:تعالىقال.خلقهفيالثهسنةالفتنإن

صدتواالذبنالئهفليعلم.قبلهممنالذينفتناولقديفتنونلاوهمامنايفولوا
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وأالصحابةعصرفيتقعالتيهيالفتن.وأعظم!)081(الك!اذبينوليدلمن

يعملفهو.الفتناستاذهوالدجالوالمسيح.أحكامستقامعليهالأن.التابعين

يأتيحتىعليهاالمجتمعلهيحافظحتى+الشرعيةاختامعليهاتكونفتنةأجلمن

الأمةمنهتعالىاللةحذربصددهانحنالتي.الصحابةوفتنة.الزماناخر

.)416(!خاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافتنةواتقوا).فقال

بكروأبياللهرسولعهدعلىالايةهذهثقرأكناإنا.العوامبنالزبيريقول

وقال.417()وقعتحيثمناوقعتحتىأهلهاإنانحسبنكنولم.وعثمانوعمر

.)418(خاصة-لمجزمحمدأصحابفينزلتالايةهذه:عباسابن

ببعضقائمةكانتوإنأنهاعلىيدلىوهذا.الفتنةهذهباتقاءأمرتعالىوالثه

تعالى:قولههذابعدجاءولهذا.الجميعيعمآثارهامنالشيءلكن.الجماعة

الشديد.بالعقابأيضأللجميعتهديدهذاوفي!.العقابشديدالمحهأن)واعلموا

لهيبيطفىءوأندابرهاوقطعدفعهاعلىالجميعيبادبىأنيعنيالفتنةهذهواتقاء

.بالمعروفوالأهرالمنكرعنالنهيمنعليهمالثهأوجببما.نارها

الحقوجهالجميعأمرايعلمعلىالأمةمناختلافكانتحدثتالتيوالفتنة

عمودهابانالفتنةإلىاللةأشاولهذا.الحقينصرواولمظلمواالبعضولكن.فيه

.!ظلمواالذينضيبنلا..)الظلمهوالفقري

وأوهموا.العقولىتلجيمعلىعملواالعصورامتدادعلىأدريلاوأصحاب

صحابةبينكانتلأنهاالألسنةفيهاتخوضأنينبغيلاالزهانأولدماءأنالجميع

تعاهواوعندما،واتقواأالنصعنتعامواالتفكيروبهذا.عدولوصحابة.عدول

.2-413(العنكبوت)ه

.52لأنفالا(614)

)992/2(.التفسيرفيكثيروابنمرلحويهوابنوالبزار)417(أحمد

.992/4كثير.ابنتفسير)418(
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نأتعنيوإنما.والقلماللسانكفتعنيلا(اتقواأأن.الفتنةواخترقتعبرت

هي.لذلكالحتميةالنتيجةفإنالوعييغيبأنأما.ويبحث.يعملالفكرأنعلى

المسيحعبادةيقرل!الإسلامإن.شذوذلكلالأجيالوهباركةالمنحنىعلىالحفاظ

بعضفيهاسقطوالفتنة.وحدهالثهعبادةهوالفقري!ودهإنما.الدجال

يكونفإنه+قدوةوأشياعههعاويةأنواعتبر.آثارهاهنأثرأاهتصفمن.ا!ابة

لمجرو:النبييقول.فيهايكنلموإنالفتنةفيشاركقدبهذا

أشربها.قلبفأي.عوداعودا.الحصيرعرضالقلوبعلىالفتنتعرض"

القلبيصيرحتى.بيضاءنكتةفيهنكت.أنكرهاقلبوأي.سوداءنكتةفيهنكت

.أسودوالأخر.والأرضالسماواتدامتمما.فتنةتضرهلا.الصفامثلابيض

أشربماإلا.هنكراينكرولامعروفايعرفلا.)042(هجخيأكالكوز.)941(مربدأ

.l(42)!هواهمن

بنتإلاالحقيقةتكونوهل.بالبحثإلا.للخلفالمعرفةتتحققوهل

عنبالعباداللةهنرحمةللتفكيردعوةهيالوقفاتوهذهوقفاتللفتنةإن.البحث

وقفاتهافيتموتأناستطعتفإن.وبعثاتوقصاتللفتنةإنأ:قالحذيفة

.)22،(،الفتنهنالرجالبعقولبأذهب.صرفاالخمروما.فافعل

تمزقلاحتىلفتنةنتيجه.العقولىلجمتفإذا.الفكرإلاالعقولهادةوهل

التيالفتنخمورفينقعهاتمالعقولهذهفإنالشعار.حملةوجوهعلىهنالأقنعة

يوقظالحديحثإن.الشعارورعأصحابيقولقد.النبيذخمورمنأشدهي

.)423("أيقظهامنالثهلعننائمةالفتنة!:قال!النبيانفنقول.الفتنة

.والغبرةالسوادمنلونأي)941(

.والاعتدالالاستقامةعنماثلأي042()

1(.الما91كنز)ومسلمأحمدرواه)421(

(.0الم922كنز)شيبةأي)422(

/2(.801الخفاءكشف)آخربلفظنعيموأبو.ا(الماكنز27)الرافعيرواه)423(
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تارةإ!الدخأ!الدخوتقولتارةنهمهم.نائمةالنبيعهدفيالفتنةكانت

ذخاختلافمناكبراختلافوجاء.الفتن!ةاستيقظت.النبيهوتوبعدأخرى

بقيادةتفردالذيهوسىابولتحكيمنتيجة.قيصرجاءالاختلافهذاوعلى.ودخ

المسيحبمشاهدةتفردواالذين.وجذاملخمجلسقيصروحول.هايوماصيادابن

وضعالتي.أدريلاخيمةنشرتقيصرديوانوعلى.هايوهاالجزيرةفيالذجال

الىالسفيانيالتسللبدأعندمااستيقظتالفتنةان.هايوما.صيادابنالفيلسوفأصولها

ملكإلىالزعامةتدولتالكرسيعلىاستحوذوعندما.بالتدريجالقيادةهركز

وأصبحت.با!راماتوشعتهتر.الأحكامويجمد.الحدوديعطل.موروث

أمية.بنيصبيانبهاينلاعبكزةالخلافة

عصرفيبذورهاوضعتالتيالفتنةأشجارقتونجلسالعقولنلجمفهل

الىبشجرهايستظلهنستقودالبذورلأنالبذورهنحذرالنبيإن.الصحابة

لأصحابه:فقال.الدجالالمسيح

احدينجوولن.الدجالالمسيحفتنةهنعنديأخوفبعضكملفتنةلأناا

إلاكبيرةولاصغيرة.الدنياكانتمنذفتنةصنعتوها.منهانجاالا.قبلهامما

+)424("الدجالالمسيحلفتنة

المستنقع0هذاوئقافة.اللاهدفمستنغفيالبقاءيعني.العقولتلجيمإن

ي!دريلالأنهكلهوذلك.اللاعملعلومهيوعلومه.الثقافةأجلهنثقافةهي

بعينفيهاوينظرالسابقحركةاللاحقيتابعأنهيالتاريخوحركة.التاريخحركة

نعالى:بفول.الاعتبار

قبلكم.منخلواالذينمثليأتكمولما.المجنةتدخلواأنحسبتمأم،

نصرهتى.هعهامنواوالذينالرسولىبقولىحتى.وزلزلواوالضراءالبأساءمستهم

.)425(اله..اقه

.والبزارأحمدرواه4()24

.421البقرة4()25
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تجاربالىوجههاوهكذاالأولىالمسلمةالجماعةالثهخاطبفهكذا

يكلالذينالمختارينعبادهتربيةفيسبحانهسنتهوالى.قبلهاالمؤمنةالجماعات

لكلىمطردخطابوهو.وضريعتهومنهجهالأرضفيأمانتهبهموينوط.راتبهاليهم

.)426(العظيمالدورلهذايختارمن

نعلمحتىولنبلونكمإ:تعالىالهقولفيبوضوحتظهرالتاريخوحركة

يحكمكيفيظهرفهنما.إ)427(أخباركمونبلواوالصابرينهنكمالمجاهدين

أهدافأي.وعلىالماضياخبارالحاضريزنميزانوباي.الماضيعلىالحاضر

فإن.الشرعيةثيابالفتنةلبستاذا.الفتنعالموفي.المستقبلنحوينطلق

هوالفتنةعلىالخروجوستعتبر.المستقبلسيحددالذيهوعالمهافيالماضي

:!النبييقولالسنةعلىخروج

فيهاويهرمالصغيرفيهايربو!سنةفتتخذ؟فتنةالتقتكمإذاانتمكيف"

.)942(0005)428(!!سنةتركت:قيلشيءهنهاتركوإذا.الكبير

وقفلأنه.أدريلاعالمهو.واحدعالمفيللنبيسنةتعتبروالفتنة

التاريخهعيتعاهلونالذينأما.والثقةالعدولوأصحابهمعاولةخيمةأمامبالتاريخ

هذاقيمةوأن،وهتغير.هتحرككائنفيهالإنسانوأن،حركةللتاريخانبمنطق

همفهؤلاء.لإرشاداتهخضوعهوهدىالثهبمنهاجتمسكهخلالهنتتحددالإنسان

.البمرةسورةالمرانخلالفى)426(

I.3محمددا()27

181/11(.كثز)الحلعهفىنعحمأبو)428(

السبألركلالمولكانالمؤمن!نأميرسبعندمافمعاولهأميهبنىفحنههىهذهأنيلاحظ)942(

لاالتيالفتنةهنهعلومإلىأضارالمؤمنينوأمير.الكبيرفيهولهرمالصغيرعليهيربوحتى

منالعديدفيذلكالىأشار!والنبيالكبيرعليهاهـلهرمولربويرىعلمأيفيهايرى

الأحاديث.
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والمقصود.فيهنفاقلاالذيالإيمانمعسكرسيقومعاتقهمعلىالذينوحدهم

الثهمنهجأنكما.هوقعهحسبالأمةفيإنسانكلبهيلتزمالذي.الثهبمنهج

تكونحتىبالأهدافالشعورأيضأهوإنما.ذقطوالحجوالصيامالصلاةهوليس

نأإلىسيؤديهذافإن.والمباخر.بالشعارالتمسكأما.العلياهيالثهكلمة

علىالنصارىيحملهالذيالدقيقجوالويرتفع.العتيقالعجوزهاهةترتفع

قهرملاالتيأورشاليمعدوزلهمعينتهالذيالمكاناتجاهفيوتسيرون.ظهورهم

.ابدا

يبتليالأحداتهذهنتائجوعلى.بأحداثالماضيابتلىتعالىالثهإن

زادواي.رائحتهاشمعلىالحاضرسيعملرائحةأيسبحانهليرى.الحاضر

لماستثناءوبلاجميعأاننا.هىكلمةهناولى.المستقبلإلىالحاضربهسينطلق

ونحن.عنهننفصلأننستطيعولا.فيهنعيشالذيالعالمحقائقبعدندرس

الماضيوتركنا.الذاتيةتجاربناداخلأنفسناحصرثااستثناءوبلاجميعأ

مناالبعض.غيرناوهستقبلأهدافإلىحاضرثافيندفعوأصبحنا.والمستقبل

يريدونالذيالماضيوهذا.إليهميعودأو.إليهيعودواأنيريدونللماضيعشاق

عليه.هتفقواحدأهاضيأليس.إليهيعودواأن

مهمافردلهيتصدىأنمنوأكبر.قليلةأسطرفييعالجأنمنأعقدالأمرإن

نأالمطلوبإنما.المرضأعراضتشخيصهوليسالمطلوبلأن.مقدرتهكانت

لمثلي.جازوإذا.العلاجفينسهماننستطيعلكن.وجذورهأسبابهإلىثنفذ

الذهندائرةمنأمضيأنليجحازإذا.العالمهذافيشأناالمسلمينأقلمنوأنا

الفطرأصحابإلى.الفكرتوبةفيهنابأطروحاتيالوجهفإنني.القصورعالمإلى

الأهةمذاهبنجيالأنقياءجميعأقصدفإننيالأهةفيأقولوعندماالأمةفيالنقية

أهرصلاحولأن.كلهالطابورصلح.صلحإذا.ويوجهيقودالذيلأن.المعتدلة

بهاالتزمدائرةمنتنطلقوأطروحاتي.المقصورةهسيرةبتاهينكفيل.القاطرة
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يئئالنبيلجاهليجاملكانولو.أحدالإيجاهلالدينهذاأن.وهينفسيداخل

:قالولك!نهقريش

أسلوبتتبعتولو.")043(قريشمنغلمةيديعلىأمتيهلكت!

هذااهتدادعلىأعلنتهقولكلفيلكنني.أصلأالكتابهذاخرجماالمجاملات

شيءإلىوتتحولطابعهاالقضيةتفقدلاحتىتدعمهبأسباباتبعهكنت.الكتاب

أوراقبعرضستقومالأولالمقامفيوالأطروحة.حزبيأومذهبيأوعاطفياخر

الأصل.لأن.المجمتعفيواقعالقضيةلهذهيكونأنبالضرورةوليس.هاقضية

الفتنة.بصماتعليهاانخطورتهالأنالقضاياهذههثلهنواحذراحذرإنني

،ورقاتثلاثفيستكونواطروحاتي

.،الصحابةعدالةأالأولىالورقة-

.(الحاكمصفاتأالثانيةالورقة-

.(تعالىاللهصفاتأالثالثةالورقة-

فيهادخل.الحاكموصفات.قتنةقائدجدارهاوراءاختبا.الصحابةفعدالة

عميقة.وقفةمناتقتضيتعالىالثهوصفات.ويزيدعربيدكل

الصحابة:عدالة:الأولىالورقة

لمج!ر.النبيلقيمنهو"الصحابىهومنتعرفالتيالأساسيةالقاعدةلقولى

يغز.لمأوهعهغزاومن.يرولماو.عنهروىومن.الإسلامعلىوماتبههؤهنا

وقال."صحابيفهوجمع!النبىرأىمن.القولوخلاصة.يجالسهلمولوراهومن

منبهواكرههمعليهممنبماوجلعزاللهشرفهم:الصحابةعن.حاتمأبو

والريبةوالغلظ)!(والكذب)!(الشدةعنهمفنفى.القدوةموضعاياهموضعه

.)431(الأمةعدولىوسماهموالغمز

.4(/222البخاري)لفعلتفلانوبنيفلانأقولأنشئتلوهريرةأبووقال.البخاري043()

.71/الرازي/والتعديلالجرح(431)
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وأضرابهمعاويةوجلس.يرتابولايغلطولايكذبلافمعاويةهذاوعلى

اصابالحجران.يعنيهذاف!نبحجرضربهمفمن.الصحابةسورعلى

نإأ:قالواحدةجملةفيكلههذالخصكثيروابن.السوروراءالذينالصحابة

.)432(،وراءهماعلىاجترأالستركشففإذا.الصحابةهوسترمعاوية

التيالطبقةفيالدهشقيزرعةأبوذكرهفقدابنهيزيدعنأهامعاويةعنهذا

اختلت.العلياطبقمهفيولزيدمعاولةستروبينالعلما)433(وهيالعصمحابةتلي

ابنإلىيوهأمعاولةسألبماسؤالهذا؟الصاحبةهمفمنالمقاييسهنالكثير

ائروهبصحابة!كنع!هحمدنبيهخص.ثناؤهجلالثهإنهعاويةياأ:فقال.عباس

كتابهفيالثهووصفهم.حالىكلفيدونهالنفوسوبذلوا.والأموالالأنفسعلى

تهذبتحتى.للمسلمينالاجتهادوناصحوا.الدينبمحالمأقاهوا،بينهمرحماءإ

وصارت.رؤوسهوأزال.الشركبهموأذل.دينهواستقر.أسبابهوقويت.طرقه

وبركاتهورحمتهاذفصلوات.السفلىكفرواالذينوكلمة.العلياهيالثهكلمة

.أحياءالموتبعدوكانواأولياءدثهالحياةفيكانوافقد.الزاكيةالنفوستلكعلى

هنوخرجوا.إليهايصلواأنقبلالأخرةإلىرحلوا.نصحاءاللهلعبادوكانوا

.هذا)434(غيرفيحدثنا.عباسابنيا:هعاولةلهفقالى.،فيهاوهمالدنيا

افهرسولفإناللهعصوافإذا.فهلطاعتهم.أصحابهمحبةاوجبالنبيإن

اقربمنكانواولواطةأعداءيعاديوالسلامالصلاةعليهكانفقد.أحدايحابيلا

دائرةفييدخلالنبيرأىمنكلأنالقاعدةحسباعتبرناف!ذا.إليهالناس

للتاريخ.وبحركةنبويةوأحاديثقرآنيةبآياتسنصطدمفإنناالعدولالصحابة

تعالى:قالى:الكريمالقرآن!ط:أولأ

./9138والنهايةالبداية432()

.272/8والنهايةايةالبد(334)

3.لما61الذهبمروج)434(
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لاالنفاقعلىهردواالمدينةأهلومنهنافقونالأعرابمنحولكموهمن)

الصحابة:فيتعالىوقالى.النبيهؤلاءيشاهدألم"4351(نعلمهمنحنتعلمهم

شاهدالدنياأحبفالذي،4361(الآخرةيريدمنومنكمالدنيايريدمنهنكم)

اخذواوالذين:)تعالىوقال.يدبماطريقعلىفعلهاذاندريولاالنبي

فيالنبيشاهدوافالذين.437()"المؤمنينبينوتفريقماوكفرأضراراهسج!دا

سواعدشيدتهالذيالمسجدفييقومنجالارسولهأمراللةولكنالمسجدبنواالمدينة

النبي.وشاهدتسمعت

هذا.الأعظمالثهاسميعلموكانباعوراءبنبلعمقصةقصالكريموالقران

هعرفتهعنهيغنولمالصحبةعنهتغنولم.السلامعليهموسىوشاهدسمعالرجل

عنهفقال.)438(هوسىهنهجعنوابتعدأقدامهزلتعندما.الأعظمالثهباسم

ذلكيلهثتتركهأويلهثعليهتحملانالكلبكمثلفمثله):سبحانهالمولى

والقرآن.1943("يتفكرونلعلهمالقصصفاقصصباياتناكذبواالذينالقوممثل

قالىرجسبأنهمالإسلامدخلواالذينالأعراببعضوصفالكريم

عنهمفاعرضوا.عنهملتعرضواإليهمانقلبتمإذالكمبمالهسيحلفون:ةتعالى

واحد.وقتفيوعدولأرج!عمأيمونونإ)044(فك!يفجهنموهأواهمرجسإنهم

تعالى:قالعنهمالثهيرضىولنفاسقونبأنهمالأعراببعضوصفوالقرآن

القومعنيرضىل!المحهف!نعنهمترضواف!ن.عنهملترضوالكميحلفون..إ

وسمعشاهدمنكلأنيقالثمبالقاعدةالمهيرضىلاكيف.")441(الفاسقين

.01ا43(التويةه)

4(ri)52عمرانالi.

.701التردة(4371

43()A387/2كث!رابن!هراجع.

.176الأعراف(934)

.59التوية(1044

.69التودة(144)
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.يرتابونولايكذبونلاعدولوهمعنهمالثهرضي

عصيتإنأخافإنيقل):لهف!ولى-جم!رسولهيخاطبتعالىوالثه

عملكليحبطناشصركتلئن):لهويقول)442(!عظيميومعذابري

لالأنهمالخاسرينهنيكونوالنالصحابةيقالثم.)443(!الخاسرينمنولتكونن

قممالصحابةأننقولىنحن.المقامذاكمعهذايستقيمفكيف.اللةيعصون

نأخذ.ممننتبينأنبدفلاالدينمنهمنأخذعندماأما.الدينأقاموالأنهمشامخة

علىأشداءمعهوالذينالدهرسولىمحمد)فقالإجمالاالصحابةعلىأثنىفالقرآن

وعد):الأياتهذهبعدتعالىيقولثمالقممتوجدفهنا!.بينهمرحماءالكفار

كلمةفعند.!)444(عظيماوأجراهغفرةمنهمالصالحاتوعملواآمنواالذينالله

يومالجمعةيصليمنبينهميوجدفربما.التاريخحركةتتبعهنبدلا(منهم)

ناومعنى.مشروطرضاهولكن.نعم.الصحابةعلىرضيتعالىواللة!الأربعاء

فإذاالنعمةوإيتاءالرحمةإثزالمنالراضيهعاهلةيعاملهسبحانهأنهعنهرضيالثه

فيعاهله.يستمرلاهناالثهرضىفإنباعرواءبنبلعمكمازلتأقدامالعبدقدمزلت

كانتسواء.هنهالنعمةوسحبالنقمةوتسليطالرحمةمنعمنالساخطمعاهلة

الأعظم.الاسمكانتام:رخاء

الحديث.في:ثانيأ

حتىمنكمرجالإليليرفعن.الحوضعلىفرطكمأنا،:ي!النبييقول

ماتدريلايقول.أصحابي.ربأي.فأقول.دونياختلجوالأناولهمأهويتإذا

بأنيخبرهم..الدنيافيالنبيأصحابإلىهوجهالحديث0)445("بعدكأحدثوا

أقوامعليئليرد..!:النبيويقول.الحوضعند.يدهمنيضربلامنمنهم

.)442(الزمر13

.6الزمره(44)3

.92الفتح(444)

.(122/4)البخاري(544)
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يدلفهذاولعرفونهيعرفهمداموما.)446("وبينهمبينييحالثمويعرفوننيأعرفهم

الحديث.معثىيؤولىلاوحتى.ويجالسونهالدنيافييحدئونهكمانواأنهمعلى

لأنكلهاالأمةعلىيعودأنه(ويعرفوننىأعرفهمأدوام،أصحابي)معنىويصبح

بنعمر!ولىالنضرابيعنهفسراحديثأنقدمعليهصلاتهممنيعرفهمالنبى

الصديق:بكرأبوفقال."عليهمأشهدهؤلاء"أحدلشهداءقالالنبيأنالنةعبيد

فقال؟جاهدواكماوجاهدنا.أسلمواكماأسلمنا.إخوانهماللهرسولياألسنا

ثم.بكىثمبكرأبوفبكى."بعديتحدثونماادريلاولكن.بلى):النبي

.)447(بعدكلكائنوناننا:قال

ويضع.العلياالتابعينطبقةفييزيديضعوالخلف!يبكيالصديقبكرأبو

القويةالسواعدأصحابوجذاملخمعطورويقدس!إالسورأعلىعلىوالده

المفتولة.والشوارب

التاريخ.في:ثالثأ

هنكان:.يونسابنوقالى.صحبةلهالدارقطنيقالى:ارطأهبنبسر-

ابنقال؟التاريخفيالصحابيهذاحركةكاش!فماذا)448(اظهرسولأصحاب

بعداستقاهةلهتكنلم:الدارقطنيوقال.سوء)944(رجلبسركان:هعين

.)045(معاويةخلافةفيباليمنعباسبنالثهلعبيدطفلينقتلالذيوهوب!النبي

وأسلم"بنبأذاسقجماءكمإن)تعالىالثهقولفيهنزل:عقبةبنالوليد-

الوليدكان:عبيدةوأبوالأصمعيقال؟الصحابيهذافعلفماذا.)451(الفتحيوم

.(122/4)لبخاريا(1644

932/3.للزرقانيالموطأضرح371،صالأفاقدارطالموطأفيمالكرواه)447(

(.481/1حجر?ابن/الإصابة4()48

1(./)155البرعبد/ابنالاستيعاب4()94

.(651/1)الاستيعاب(054)

(1t o)3(/)637الإصابة،(632/71)الامشيعاب.
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وهوأربعأالصبحبالناسصلاتهقصة:حجرابنوقال)452(خمرشريبوكأنفاسقأ

.(tar)عليقتالىعلىمعاويةيحرصوكان..هشهورةسكران

.التزامالإسلامفيالصحبةإن؟الصحابيهومنتعريفمعهذايتفقفهل

بنقدامة.المثالىسبيلعلى.الحدعليهويقامالصحابةمنواحديخطىءقد

.t()4الخمرشربحدعليهالخطاببنعمروأقام.بدرأهلمنكانمظعون

هذاومسطح.الإفكحديثفيوقعواالذينمنأثاثةبنمسطحكان.هذاوقبل

فيجاءكمابدراوشهدوالأنصارالمهاجرينمنالأول!نالسابق!نهنكان

بدىمابدرأهللاافعلوالهململلم.الحدالنبىعل!هأدامهذاورغم.البخارى

لكم.

نظاممنالدينوقواعدالدينيؤخذوالتاريخوالسنةالقرانحججبعدفهل

والباعهلزلدوأن.وراهالنبىمنسمعالنظامهذارأسأنبحجهورسولهالثهحارب

القسطثطينيةحملةضمنكانلأنهلهمغفورويزيد.الأولىقرونالثلاثةفيعاشوا

وان.تفيدهماأكثرتضروانها.قويةغيرأطروحاتيحجةكانتفإذا؟الأولى

عليهاباطروحةاتقدمفإنني.والأمثلالأصحالتعريفهوالمذكورالصحابيتعريف

المجاهدوهذاالاستيعابكتابشرطعلىالقاعدةبمناقشةوساطالبهجاهداسم

المسيحوهو!وجاهد!معهإولحدثالنبيشاهدلقد.صيادبناذعبدهو

نإ؟الدجالالمسيحتستقبلهلالصحابيهومنتعرفالتيفالقاعدة!الدجال

فهل.القاعدهفيمكانلهكانفإذا.الضعفنقاطإلايخترقلاالدجالالمسيح

الصحابة.فىصيادابنلذكرهعنىلا،:قيلفإنأ؟إسلاهيةالقاعدةهذهتكون

ولابمكهلبىلمبأنه.الأخبارلوالر!:(فأدولىأالنبىعهدفىلسلململأنه

هعوشهد.أسلمإلاعشرسنةفيأحد.الخزرجفىولاالأوسفيولاالطائف

(f°r)5(6/3)33ستيعابلاا

5(386/3)بةصالإا(54)3

.(922/3)بةصال!ا(454)
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كانصايدوابن.)456(الكفريظهروأحدالنبيماتوما)455(الوداعحجةالنبي

يوتقطعألأنه.بصحابيليسالدجالالمسيحإن:،قيلف!نأ0الجميعضمن

ينزللمالسلامعليهعيسىأنبدليلهذايوهناحتىيمتلمهو:(فأقولأ0كافرا

فهل.القاعدةتقبلهلاهذاوعلىكافراسيموتالدجالالمسيحكانواذا.بعد

.؟السورعلىالقاعدةفلماذاوضعته.هؤهنأ)457(يمتلمف!ذا؟هؤهنأيموتالمنافق

اكتشافه.يسهللاالمنافقأما.بالوحيمعلومالدجالالمسيح،:قيلف!نأ

لامنكل.العريضةخطوطهفيوهو.بالوحيمعلومايضاوالمنافق،:فاتولأ

الانحتكملاهذافينحن،قيلف!نأ.قاتلهعليايحبلاوالذي.عليايحب

وأالكاذرينإطاعهبعدمالإسلاميةالقيادةطالبالمرآنإن،فاقولأ0لنفي

")458(والمنافقينالكمافرينتطحولاالتهاتقالنىايهاباةتعالىفقالالمنافقين

فالقياثة.الأولىبطريقبذلكيأتمروندونهمنفإنبهذارسولهيأهرعندماتعالىفالدة

كانفإذا!هنتطيعولا!هنتطيعتحددبهالذيالمقياسلديهاالتيالوحيدةهي

لمالذينهممن.نسالأنفعلينا.والمنافقينالكافرينأطيعلن:قالىالخلفاءآخر

الآية.هقصودنحددوبهذاطالبأبيبنعليالمؤمنينأهيريطيعهم

قلبي.عمل.النفاقلأنالمنافقينيقاتلولمالقبلةأهلقاتلعلي،قيلفإنأ

تعالىقال،فأقولأواحدةأهدافلهاواحدةرايةتحتيجتمعواأنلأهلهيمكنولا

للنبيهناوالخطاب.11945(عليهمواكلظوالمنافقينالكفارجماهدالنعيأيهاياإ

بعدهسيقاتلعليابأنوأخبرالكفارقاتلوالنبيالمسلمينقياداتمندونهومن

.الم8الإصابة(554)

.81/الإصابة(4)56

تقمولاأبدامنهمأحدماتعلىتصلولاأالمنافقينبخصوصلرسولهتعالىقال)457(

.افبر.على

4(5 A)االأحزاب.

.73ا!ية(954)
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بعث:جريرابنروى.التأويلعلىوسيقاتل.والمارقينوالقاسطينالناكثين

للكفاروسبف!كافةالمشركينفقاتلوا"للمشركينسيف..أسيافباربعةاثهرسول

حرهههايحرمونولا.الآخرباليومولابالثهيؤهنونلاالذينقاتلوا"الكتابوأهل

للمنافقينوسيف."الكتابأوتواالذينهنالحقدينيدينونولا.ورسولهالة

ابنقال.)046("تبغىالتيفقاتلوا)للبغاةوسيف.(والمنافقينالكفارجاهد)

.)461(النفاقأظهرواإذابالسيوفيجاهدونأنهميقتضيوهذا:كثير

تقبللاالقاعدةكانتفإذا.عليهوقاتلهممنوأول:النفاقظهرولقد

هنالدجالالمسمحهعالنفالىلخرجأنفإما.الدجلسمدهوالنفاىف!نالدجل

اليومحتىعليهماالقاعدةوتغلق.النفاقمعالدجالالمسيحيدخلأنوإهاالقاعدة

حاملأالأرضعلىينحدرالذيالماءتشوبلاالبثريةالطبيعةإنالثهعندالمعلوم

عروقها.فييجريأنقبل.أولأالماءتصفيبل.الشوائبمعه

الذينفتناولقد.يفتنونلاوهمآمنايقولواأنيتركواأنالناسحسبأمإ

."الكاذببنولبعلمنصدقواالذبناقهفلبعلمنقبلهمهن

المقامفييعنيخروجهمإنما.اسمائهمشطبيعنيلاالمنافقينخروجإن

طوىقتلأنوبعد.طالبأبيبنعليقتللقد.كلهالنفاقفقهخروجالأول

هذاإن.الفقههذاهوفما.الإهاميحاربهكانالذيالفقهوأظهرالإمامفقهمعاوية

.العلماءعملمن

الذي.النسبالمجهول.صيادابنالقاعدةيضرلن.الماءتصفيةوبعد

جعفرأبوأهاموهرةالهزيمةساحةفيومرةالتحكيمخيمةفيهرةالذاكرةهنضاع

.)462(أخويهابنوسمالخلافةقبلوجلداستجدىالذيالقاتل!المنصور

.2لم371كثيرابنتفسير046()

.371/2السابقالمصدر)461(

.01،29/2صهحزمابنرسائل462()
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الحكم.ونظاما!حمصفات:الثانيةالورقة

الشرعيةاخذهعاويةونظامبالإسلاملهعلاقةلاحكمنظامشيدمعاولةبعد

نإ.مجتهدونالصحابةأ:يقولتيميةوابن.صحابيذكرناكماقمتهعلىلأنه

.)463(إ،!مغفوروالخطا.واحداجرفلهماخطأواوإن.أجرانفلهمأصابوا

وتواكب.الأفاعيلوفعلوا.فقتلوا.التابعينالابناءجلسالقاعدةهذهوعلى

تعوذوا9:.الأيامهذهالنبييقولالذكاءعلىمقدرةعندهمنكلالكرسيعلى

الملك.ياخذونقومبعدييكون9)464("الصبيانإمارةومنالستينرأسهنباثه

عالممنقاعدةخرجتالملكعلىالقتالوبعد.)465("بعضأبعضهمعليهيقتل

."جاهلااوفاسقأالإهامكانولووالاستيلاءبالقهرالإهاهةتنعقد):تقولالفتنة

النفوسوتناول.الأبشاروضربالأموالبغصبوظلمهلفسقهالإماميخلعلااوقيل

.!ا!قوقوتضييع.المحرهة

جلسكما.والخلعالماجنوالفاسى.الجاهلالكرسىعلىجلسوهكذا

رأيت":والسلامالصلاةعليهيقولهنبرهعلىالنبيشاهدهمالذينالقردةعليه

ينزوكمامنبريعلىينزون)466(العاصبنالحكمبنيك!نهناميفي

.(IV)14القردة

يعطيلاالإسلاملأن.لا!الإسلاميمثل.نعم!الدولةرأسعلىفاسق

وأفاسقأالإمامكانولوالإماهةتنعقدفيقولونالفقهاءيجاهلهفاسق.لأحدغطاء

الفاسقينالقومعنيرضىلاالثةلأن+لا؟الإسلاممنهذافهل.نعم.جاهلا

.175الواسطيةالعقيدة4(311

11(./911كض)يعلىوأبىأحمد)464(

11(.لما88كنز)أحمد)041(

عشر.الاثنيالخلفاءضمنالحكمأبناءالضحاويةالعقيدةصاحبأعد)466(

46()V1كنز)يعلىوأبيالحاكمرواه 1 / 1 1V)ماتحتىذلكبعدحكامحناالنبييرىولم.
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.)468(،الفاسقينالقومعنيرضىلااقهفإنعنهمترضواظن!:تعالىقال

علماءلأن.لا.الإسلامهنهذاهل.نعم.بالفسقالإماميعزللا

تصيبواأنفتبينوابنبأفاسقجاءكمإناهنواالذينأيهايا"فقالالثهأهرهمالإسلام

الرعية.فيوالإصابةالإمامهوالفاسقكانإذابهمفك!يف.)946("بجهاكقومأ

لاالقرانيقرأونالذينالطرقاتفيسيسيرالزهانمنقرنبعدأن.هذامعنىإن

لاوقتفي.نادهينالزهانأولفعلواهاعلىالعلماءيصبحعندئذ.تراقيهميجاوز

"فتبينوا)تعالىالثهقولأن.فاسقاالإهاميكونأنمعنىوإن.الندمفيهيجدي

وعظهووالذي.عملهفيركنأهمبذلكفيفقد.السلطانعالمترقوةيتجاوزلن

الفسق.درجاتتعلو.يتبينولاالواعظيتعامىوعندما.الرعيةوعظقبلالسلطان

الفسيحالعالمذلك.التبريرفقهعالمفي.بالكاملقشرتهاهنالرطبةتخرجحتى

ممالمنحافصينانننسيهسماكنسسوا:!عمطلهفيتعالىيقولالذي

.)047(أالفاسقون

.أعلاملهمسترفعوالطاغوتوالجبريةالملكسلاطينبأنأخبرالنبيإن

فيفيبدأ.المنحنىيحدثأنيومتبدأبل.وليلةيومفيتولدلنالأعلاموهذه

هووالإسلام.اللادعوةعالمإلىيصلحتى.فضيئأشيئايتسعثمدقيقاأمرهأول

لهالحاكمعلىالخروجأنالنبيبينالجبريةعالموفي.دعوةالأولالمقامفي

أهرفيهايثمرلاالتيالغوكاءوحناجربالسلاحمدججالجبريةعالملأن.خطورته

فيهايغيرأنيستطيعلافتنتكون":يالنبييمول.منكرعننهيأوبيمعروف

مراحلها.هنهرحلةكلوفقالمتحركفقههالهاالأيامفهذه.)471("لسانولابيد

معنىف!نللفاسقالإماهةتجوز.يقالثم.القمةعلىالبلاءأصليوضحأناها

69.التوية)468(

.6تلحجراا(964)

.76لتومةا(074)

2511كنز)الأعيانفيسنة)471( / f.)
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.لسانولابيدفيهايغيرلابعهودمرحبأنمولإنناهذا

السؤالى.هذانطرح.شديدوباختصار

يمكنالدولةرأسعلىيكونأنوالفاسقللجاهلسمحتالتيالقاعدةهل

قادرفهو.القاعدةمؤهلاتجميعمعهالدجالفالمسيح؟اختراقهاالدجالىللمسيح

.بالحذاءالأبش!ارضربفيفائقةمقدرةوع!نده.والاغتصابوالنهبالسلبعلى

ذلكعلىوعلاوة.حولهمنالمنافقينتجمحالتيالأساليبجميععندهأنهكما

البشريالرقليفرضالطريقلهستفتحالإدارةوهذهالأولالطرازمنإدارياسيكون

؟الدجالالمسيحيخترقفهل.الشعوبعلى

إسلامية؟قاعدة.الفتنةفقهوضعهاالتيالقاعدةتكونفهل.اخترقفإذا

الإجابةكانتفإذا؟فاسقلجلوسفيهالحكمقاعدةتسمحالحقالثهدينهلبمعنى

وما؟الرقابعلىبالجلوسوالفاسقللجاهلسمحتالتيالقاعدةتسمىفبماذابلا

...؟الحقللإمامةالحقالأسلوبهو

نألمكنلاالدجالوالمسعح.الضعفنماطسعخ!رلىالدجالالمسمحان

وطهرهاالرجسعنهااللةأذهبعترةهنالمهديلأنالمنتظرالمهديأنهيدعي

نإ:فاقول.الضرورةاقتضتإذايقودأنللفاسقيمكن:قائليقولقد.تطهيرا

العالمهذافيكرسيأعلىيجلسعلىأنيمكن.لواطفيهومنوالفاجرالفاسق

الإسلامأها.يريدونمنصبلأيالترشيحدولهالمواطنيتتيحالدساتيرفجميع

وهناك.اهدافهابهالتبلخالأمةتقودأنك.معناهاالإسلامفيالقيادةلأن.فلا

واعيةالقيادةتكونأنالإسلاماشترطلهذا.أخرويةوأهداف.دنيريةأهداف

لكلالعدالةتتحققوبهذا.فاسقةوليستزاهدةتكونوأن.جاهلةوليست

مرعلىالحياةبأساليبيرتفعواجتهادقرآنيعلم.الإسلامفيالقيادةإن.إنسان

علىالحياةبأساليبيرتفعواجتهادقرآنيعلم.القرآنيالنصهستوىالىالزهان

تتحمللأجيالىتربيةالإسلامفيوالقيادة.اقرآنيالنصمستوىالىالزمانمر
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الثه.فيشغلها.فيهوطمعاالثهمنخوفاالإسلامفيوالقيادةالعقيدةتكاليف

إليه.وفرارها.بهوهمتها

تعالى.الدهصفات:الثالثةالورقة

نأويومجليا.قولافيهقالإلاشيئأيتركولم.الرسالةربهعنءلجع!رالنبيبفغ

يأعليهايتطاوللامحجة.البيضاءالمحجةعلىالأمةكانت.النبيمات

أدريلابعلماءالتقواعندماهناأدريلاعلماءبهاتاجرلعالىالثهوصفات.إنسان

،مسيرهوتتبحالأولبخيطهاأمسكمنمفاهيمخرجتالجدلأسواق.وفيهناك

السلامأميرانتظارفيإسرائيلبنيعجوزتجلسبابهعلىديرإلىبهفسينتهي

وهوصورتهعلىادمخلقالثهان.قيلالجدلأسواقوفي.الدجالالمسيح

التاويلوعالم.بالتأويلبدأثم.النارفيقدمهيضعالقيامةويوم.ويصعد.ينزل

فيتكمنالدجالبالمسيحكلههذاوعلاقة.الثهإلاإلهلا.بتاويللقام.شاءلو

الثه.هوأنهسيدعيالدجالفالمسيح.الدجالالمسيحعنجمحالنبيأحمافىيث

4721(أبأعورليسربكمانفماعلموا.عليكملبسفإذا..9:يقولوالنبي

فليس.شأنهمنعليكمخفيفما).)473(بأعور(ليسربكموأنأعور.وأنه.أ

.474()،باعورليسربكمان.عليكميخفى

فما.أعورربهمانبالهمعلىيخطرولم.قبلهنربهميروالمالناسإن

باعور؟ليسربهمبأدنيذكرهمالنبيأدنمعنى

بالأسماءفالتجارة.أيضاقنسرينوراءسببه.هذاوراءالذىالمعنى

والتشبيه.التجسيمإلىالبابفتحبعد.انتهتقنسرينبابفتحقبلوالصفات

عليهتجوزوإنه)إ(وأعضاءوجوارحودملحمذوجسملهالمدبودإن:قيلحتى

.(41لم203كنز)داودوأبوحمد(4)72

+1(4كنز303/)والترمذيداوودوأ!والبيهقيأحمد)473(

(.03/0Iكنز3)البخاري(474)
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داخلهادتهوالقذرالهراءوهذا)!(الدنيافييعانقونهالمخلصينوإنالمصافحة

وانه.عيناهرهدتحتىنوحطوفالنعلىعندهمالثهيبكيحيثالقديمالعهد

جسمصاحبلأنهاليهودإليههرول.الدجالالمسيحخرجفإذا.يعقوبصارع

هنلأنوذلك.النصارى.اليهودعمالإليههرولثم!هفتولةوسواعدهرياضي

فيويمشيالطعامياكلكانالمسيحولأن.المسيحاسمالدجالالمسيحاسماء

جريوالنصارىاليهودووراء.بولسلهمقالهكذا!إإلهفهوذلكومعالأسواق

الدنيا!فيالدجالالمسيحيعانقكي.قذرفتات

بدليل!إلا:فأقول.عصورهمانتهتوالمشبهةالمجسمة:قائليقولقد

هستمرةعقيدتهمأنعلىيدلىوهذا.الدجالالمسيحأيامهنهمحذرالرسولان

الناسعلىتلبسالفلسفةحلقاتتبدأيأتيوعندما.الدجالالمسيحياتيحتى

ليسربكمأنفاعلموا.عليكملبسفإذا..):-طزالنبيقالىلهذاالأهور

هستمرةعقائدهمدامتوها.عهودهمولتقدوالمشبهةالمجسمةداموها.!باعور

وفي.هواهحسبكلوتتأولهاالألسنةستلوكهانصوصوجودعلىيدلىهذافإن

الدجالى.المسيحردهةفيحلقتهبأتباعالحكيمالمتأوليقذفالنهاية

فيها:يقولالتيفالنبيأحاديثنهملأنينبغيلاثم

بنيفييكون"لا)475("تأتيهحتىالأولينسننهنشيئاالأمةهذهتتركإلا

:قال؟لوطقوم.مثلفينايكون:رجلفقال"مثلهفيكمكانإلاشيءإسرائيل

،فاتبعوهكتاباكشواإسرائيلبني"إن:والسلامالصلاةعل!يهوقال.)476()نعم!

.I(477)التوراةوتركوا

ولكن.اللغاتبجميعوالأوراقوالمواثيقالدساتيرهنالكثيردوشطولقد

.(1/11كنز33)نيلطبراا(74ه)

922/11(.)كنزضيبة)476(أبي

)كنز177/11(.الطبراني)477(
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هذاوعلىاالمسيحصورةانهاقالواثمصورةرسمواالنصارىأن،هنايهمناالذي

نا؟الأمةسترسمهاالتيهذهصعورةفأي.العملهذافيالأهةتتبعهمأنبدفلا

علىآدمخلقلأنه،وأرجل،وفم،وعين،يددلهأنبمعنىموجودةالمادة

سيجل!سالذي،اليومتأهـللصاحبهوفمن.المصافحةعليهتجوزوأنه،صورته

!؟الغدفنانأهاهه

ف!ذا.الأصناموتصنيعتشكيليتمحتىيوسرسكان،قديمأالشيطانان

الفنانينهنلفنانكداالشيطانيأفيوقد.الغئادجيلىجاءالضاعجيلذبأ

يتشربوهاأنوبعد.الجماهيرعلىالصورةتطرحثم.معينةبصورةإليهويوحى

التيالفتنةفيامعانا.الصورةنفسشكلعلئالدجالبالمسيحتعالىالثهيأتي

قمال!:تعالىقالى.الكريمالقرانفيثابتالخطوهذا.طريقهاالناسسلك

مكرأومكروا.خساراالاوولد.مالهيزث!لمهنواتبمواعصونيانهماربنوح

ويعوقيفوثولا.سواعاولا.وداتذرنولاآلهتكمتذرنلاوقالوا.كبارا

.(VA)4اضلالأإلاالظالمينتزدولاكثيرأاضلواوقد.ونسرأ

وكانونوحآدمبينصالحينقوماكانوا.بىنحراهـلعوقيغوثأن:كثيرابنذكر

لوبهميقتدونكانواالذيناصحابهمقال.ماتوافلما.بهميقتدوناتباعلهم

وجاءماتوافلما.فصوروهم.ذكرناهماذاالعبادةالىلناأشوقكانصورناهم

المطر.يسقونوبهميعبدونهمكانواانمافقالابليساليهمدباخرون

حفرةحفرفمن.مختلفةبصورهذازهانناإلىعبادتهاواستمرت..4(197فعبدوهم

الأهر.نهايةفيفيهاوقع.الشركأرضعلى

نأفينبغي.عليهاالدجالالمحميح.يأتيقدالتي.الصورةترسمأنفقبل

المحكملأويللجار.والنفاوالجدللجارعنبععدا.الصفا!هفهومنعمى

.-0224ه)478(ئوح

.426/11كثيرابنتفسير)947(1
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أصحابان.بياضأادتزكياقوالهنمالىحاجةفي.كانتالرسالةوكانوالمتشابه

الأسماءتكونوأن.عليهمأغلقوهاالتيالغيبوبةهنيفيقواأنعليهمأدريلا

اثه.كتابهوالذي.العامالثهلقانونخاضعةوالصفات

قال.الأبصارتدركهولاالأبصاريدرك.ضيءكمثلهليستعالىاثهان

هذالموسىجازف!ذاالمؤيدللنفيولن.إ..تراني.لن.!السلامعليهلموسى

مكانالالقدرتهاظهاراالعرشخلقتعالىواوو.الأولىبا!ريقدونههولمنكان

يكنلمالذيالأول.كانهاعلىالآنوهو.مكانولاكانقدسبحانهوهو.لذاته

.)048(بعدهشيءفيكون.بعدلهليسالذيوالآخر.قبلهشيءفيكون.قبلله

؟الورقزكائبداخلمنرائحةللدجلتفوحهل:الورقةلهذهوالمطلوب

بلا.الإجابةكانتوإذا.التطهيرعلىخلافلا.فأقول.بنعمالإجابةكانتف!ذا

حلقاتتتسعلاحتى.الدعوةأسلوبعلى.ساهرةعينمنبدفلاإذن:فأقول

أنسوىالآنيبقىولا.والصفاتالأسماءجملبتركيباتتشدوالتيالتفيهق

إلاهدفأييتحققولا.لهدفالادعوةولا.الدعوةأسلوبعن.نبحث

وعندماالشعورينامانتعنيفاللاممارسة.الممارسةوقودهوالشعور.بهبالشعور

الميت.أخوهوالنائملأن.يموتأنيمكنينام

التيالوحيدةالعقيدةهيالبيتاهلعقيدةأنالاعتبارفينضعأنولجب

العالمفيأحديستطيعولن.(قي)1البيتأهلهمهنعرفناولقد.ث!النبياقرها

النارفيبيتهواهلطالبأبيبنعليانعلىواحددليلأيقدمانكلهالإسلامي

هذااهتدادعلىونحن.الجنةفيوطابورهوولدهسفيانأبيبنهعاويةوأن

البلاغة.نهجفيعليللإمامراقيةتعريفات1048(

زوجاتالثانيةالطبقةثم.قبلمنذكرناهاالأولىوالطبقةالصدقةعليهمكرممنوهم)481(

وفاطمةعليوهمالثالثةالطبقةئم.النيبعديرهنأنلأحديحلولا!النبى

العلم.يؤخذومنهم.وولداهما
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أهلكتبواقعمن.وذلكالأديانبينالخقدينهوالإسلامأنبيناقد.الكتاب

.الأسودوالحجر.والكدبةبمكة.اعترفتالتيالكتبتلك.أنفسهمالكتاب

فيه.الحقوطائفة.الإسلامحركةذلكبعدبيناثم.)482(ي!النبيوصفات

منصورةبأيإليهميستمعلن.الأخطاءللإسلاميتصيدونالذينأن.هذاوهعنى

قضيةفكل.خاصةبصفةبيتهأهلومنيكنروالنبيمنيؤخذالإسلاملأن.الصور

أهلعليههوهاهثلإلىتنتهيقضيةوكل.بعينهالحقهي.البيتأهلإلىتنتهي

يصيب.وقديخطىءقدالرأيفهومنذلكوغير.الحقمنفهيالبيت

لمفتنةالجميعيتقيأنبغية.للمثقفينقدمتها!الثلاثورقاتيهذهكانت

غدالأننا.أولاالفكرتوبةهولهطريقأولىالاتقاءوهذا.بالأبدانفيهانشارك

أمامنا.تفجروهيالقضاياأهمجميعاوسنرى.الواحدالثهأمامجميعاسنقف

يقول.شيئألأنفسنانملكلا.المشاعرعراة.التاريخعراة.أهاههاونحن

يون:النبي

يا.المصحففيقول.والعترة.والمسجد.المصحفالقيامةيوميجيء9

وعطلونيخربونيربيا.المسجدويقول.)483(ومزقوني.حرقونىرب

بركبتيواجثو.وشردونماوقتلوناطردوناربيا.العترةوتقول..)484(وضيعوني

.!)485(!بذلكأولىوأنا.إليذلك:الثهفيقول.للخصعومة

الرمالى،على!اثارأ

فيلهذكوولا،الأرضعلىلهأثرلا!فقدإ.الحرةيومصادابناختفى

علىأصبحنا،بقليلفتحهاوبعد.قنسرينوابوابنوافذفتحتثم.التاريخ

البحث8هذامنالمعالمراجع)482(

تراقيهم.أجاوزلايقرأونيوعندما.بييتبركونرصماجعلونيأي)483(

الدولة.عنالدينوفصلواالمنازلبفقهبداخلياششغلواأي)484(

5(4)A(!الما39كنز)والطبرانيأحمد.
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التيوالواجباتالتبعاتهواجهةمنوالفرار،مسؤولياتنامنللتخلصدائماستعداد

فيالجميعوجلمس،استقالاتهمهناالكثيرقدم)486(النهضةعصوروفي.تنتظرنا

منكانت،بناحلتالتيالكوارثجميحإن:قلناالعجزعالموفي،العجزعالم

فعهليستاريخناوكان،أرجلأيتدفعهاالطرلقفيحصاةوكأننا،غيرناصنع

تاريخ.بلاأمةوكأننا،والحرةوالحجاجهـلزيدمعاوية

وأ.الأخطاءهذهعننتعاهىانالعيبإنما،أخطاءلناتكونأنعيبأليس

ونرفعالرهبانهسوحالأخطاءفوقنضع،او،التاريخعنقبلويالأخطاءهذهنبرر

-لمجز.الأكرمرسولهابعداختلفتالتيالوحيدةالأمةولسنا.القداسةأعلامعليها

المؤمنينأميرإلى!وديجاءوقديما.والكثيرالكثيرعلىيحتوىالأممفتاريخ

له:وقالطالبأبيبنعلي

لا،عنهاختلفناإنماأ:الأميرلهفقال،فيهاختلفتمحتىنبيكمدفنتمهاأ

لهمكماإلهالنااجعل9لنبيكمقلتمحتىالبحرهنأرجلكمجفتماولكنكم،فيه

.،..."آلهة

أخطاءمناقشةهائدةعلىهنانسحبناعندماشديدخطأفيوقعناقدونحن

الإسلامبيننفرقلم.الإسلامإلىتسيءربماالأخطاءأنمناظنا،الماضي

الورععالمفيثابتةالأخطاءظلتهناوهن.وتطبيقاتهمالمسلمينوبين،وتعاليمه

بنيعجوزاعتبرتبينما،جلودناعلىعوراتنافيهحددناالذيالعالمذلك،الزائف

عالموفي.طهرتقدعوراتهاأنيعنيأيديهابينمنأورشاليمضياعأنإسرائيل

اشتل،ثيابهتلطختإذاوالناسي.بهذكرلماالناسيتحركتحركنا،الزائفالورع

ثوبه.ينظفهذاأنهنهظنا،غيرهثياببغسيل

الإنسانلتدميرالعلوممعظمووجهواالعالمحالةاليهوداستغلحيث.الماسونيةعصراي)486(

المدخل.راجح.مصالحهمخدمةأجلمن
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يجهلمنكلالتاريخقراءةمنيستفيدولن،حتميأمرالتاريخقراءةإن

التيالأهدافبميزانالأحداثسيزنالأهدافيعرفالذيلأن،الإسلامأهداف

يقراهكماالتاريخفسيقرأ،الأهدافيجهلالذيأما.ث!ورسولهتعالىافهحددها

،عباءةصنمكلوعلى،صنمحدثكلفيالقصاصينعالموفي.القصاص

غيرنا.صنعمنهيلناوقعتالتيالحوادثوكل

أنفسهمالمسلمونسببها،الإسلامصدرفيالكبرىا!وادثرؤوسان

اليهودعمليبدأالمنزلقاتهذهامتدادوعلى.هنزلقاتالأحداثهذهعلىوترتب

المعاولىأيديهموبينالشاحبةبوجوههم،طريقكلقارعةعلىفتراهم.والنصارى

التيالمصائبسبب-إنقيلفيما-وقيل.الفاخرالدقيقوأجولةالنقودوأكياس

هذاسبأبنالثهوعبد.سبابنالثهعبديدعى،دثهاخرعبذهوبالمسلمينحلت

إنه:قالهنومنهم،حقيقةإنه:قالهنفمنهم،التواريخأصحابحولهاختلف

المسيحهكانيعلميكنلمالأقلعلىعندي،سبئاابنولكن.)وهم

يكونانعليهعرضلوإنهيقلولم،الدجالالمسيحهومنيعرفولا،الدجال

لأنها،الدجالالمسيحفتنةهنإلاثف!النبييحذرولم،كرههاالدجالىالمسيح

بكرأبووفيهموالأنصارالمهاجرينمناصحابهجميعأخذهذاوعلى.الفتنأمهي

ابندارإلىالذهابيكنلم488(ةوأجابوسأله،صيادابندارإلىوتوجهوعمر

بأنهاتهمهذاوسيفعمربنسيفطريقعنجاءتالمصاثربعضفيسبأابنأخبار4(^7)

ولكن4(/92هالتهذيب،1لم34االمجروحين،4لم278حانمأبيراجع)الموضوعاتيروي

منالعديدصدرولمد2(لم25الم!زانه)عارفأأخباريأكانأنهالاع!دالم!زانفيهالالذهبي

البدوثمنالعديدصدركما.التاريخفيكنوبةكبرهوسبأابنأنفيهااعتبرالبحوث

ابنسيفطريقيخرطرقمنجاءتصبأابنمروياتأنعلىأصحابهافيهااستندأيضأ

ضبفة.المنبردةذلكوعلى.عمر

48()Aأحمد.وروا.بالكاملمرالحديث
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هذاسباابنهوفمن،الأقلعلىوقتثد.وجودلهيكنلمسبأابنلأن،ش!با

طويل.جدلىحولهثارالذي

أصلهفياختلففمثلا،تنفيهبحقائقنصطدمسوف،حقيقةأنهاعتبرنالو

أوروبا.يهودهنأنهكثيرابنذكر،صنعاءمنيهوديإنهالأثيرابنيقولحينففي

هنفمنهم،إسلامهوقتفياختلفوأيضأ.همدانيهودمنأنهالبلاذريوذكر

علي،زمنفىأسلمأنهإلىذهبمنومنهم.عثمانزمنفيأسلمأنهإلىذهب

شيعته.هنكانوأنه

سعدابنعنديذ!فلم.سبأابنوجودإلىالقديمةالأصولتشرلمكذلك

عندولاهـ()0092الطوالالأخبارفيالدينوريعندولاهـ(1023الطبقاتفي

ولمهـ(.34أهالذهبمروجفيالمسعوديعندولاهـ()031:تاريخهفياليعقويي

0a)الطبريسوىإليهيشر 3 i)الجميع.أخذومنه

ابناتباعحرقعلياوأن.عليشيعةمنكانانه.بوجوهقالواالذينوعمدة

لابنعليتركومميمب.بألوهيتهقمالواأنهم.لهمعليتحريقوشبب.وتركهسبأ

قالىالذيسبألابنعليعندوتشفعت.الأمرفيتدخلتالوسطاتبعضأن.سبأ

أإ(.هحبيههنلأنه.عليفتركهبألوهيته

تمدير.أقلعلىالتاريخحركةهعهوضوعاولاشكلايستقيملاالرأيوهذا

منيتركل!.الثهإلاإلهلاأجلمنلهالأقاربأقرببالسيفضربالذيفعلي

لاأرضعلىلأنه.عشاقالىحاجةفييكنلمعليأنكما.بالوهيتهيقول

معركةقاتلقد.هذاالمحبسبأابنأنالتاريخيذكرولم.منافقإلافيهايبغضه

أرضكلينقبمعاويةكان.الإهامرحيلوبعد.طالبابيبنعليهعواحدة

نأالتاريخيذكرولم.الإنسانعليفيمنقبةيقولهنعلىحجركلتحتويبحعث

.الأولعليعاشقسباابنعنبحثأو.عليأتؤئهجماعةقاتلهعاولة

معليستصطدمقدالتيالآثاربعضفسنجد.وهمأسبأابنأناعتبرناولو
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وهما.سبأابنكانإذابمعنى.سبألابننسبتالتيالعقيدةمحولكن.سباابن

فيه.يهلكهنهناكبأنعلياأخبر-لمج!والنبي.حقيقةإليهنسبتالتيالعقيدةفإن

علي.بألوهيةقالىمنفعلاهناكأدن.تاريخياوثبمت"غالىومبغض.غالمحب)

عقيدتهنهملأنيمكنلافإننا.وهمأنهأساسعلىسبأابنأهملناإذاهذاوعلى

التيالأصابحعلىنتعرفحتىالعقيدة.هذهصلبهوفما.حقيقةأنهاأساسعلى

وراءها:

الاعتقاديةالباعمنالسبائيةالبدعةإنأ:الاعتصامفيالشاطبييقول

.4()98(الباعمنغيرهاعنتختلفبدعةوهي.الثهمعإلهبوجودالمتعلقة

أصابعبأخرىأوبصورةهيوراءهاالتيالأصابعفإن.مختلفةعقيدةولأنها

لهما.ثالثلااتجاهينفيإلايتحركلاالدجالالمسيحلأن.الدجالالمسيح

.اثارهاختفتصيافىوابن.فيهتصبالتيالاعتقاديةالباعواتجاه.الحكماتجاه

يذكرلم.وذاكهذابينكانأين.الحرةيومإلايظهرفلمالسوسيوممننهائيا

لبنه.ذاتهحدفيالإهمالوهذا.-لمجعيرلهالنبيرصدرغماهمللأنه.شيئاالتاريخ

فإدن.حالأيوعلى.-لجن!النبيوحيلبعدالأمةشيدتهالذيالنسيانمسرحفي

الثهكتابلأن.اليومعالمنافي.هحسوسوجودلهايعدلم.عليالوهيةعقيدة

الشذوذوظهور.القاعفيأوالسطحعلىيظهرشاذتصورأييضربتعالى

تأويلأتأولهأو.الثهكتابعنأصلأالابتعادعنناتجالمسلمينعالمفيالعقائدي

الشيعةفرقعلىسبأابنإسقاطالخطأهنلهذا.سلطانهنبهاللةأنزلها

أهلجماعةعلىالصوفيةالطرقآباءإسقاطأيضأالخطامنأنكما.المعتدلة

فيالشيعةكتابصاحبواعشرهسبأبنالثهعبدهنالشيعةتبرأتولقد.السنة

رشحأيإن.نقولىفإننا.فعلاظهرتالعميدةهذهلأنولكن.)094(كافراالتاريخ

.791/2الشاطبي/عتصاملاا(984)

الزين.حسينمحمد/الشيخالتاريخفيالشيعة.)094(
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الطريق.هذااتباعانشكفبلا.الالهةمصاففيالمؤمنينإأهيريضعمنها

.الدجالالمسيحطريقعلىسائرون

صيادابنفيأخيرةكلمة

الدجاجلة.هندجالاكانصيادابنبأن.قالواالذينمنالعديدهناكإن

المسيحيكنلمإنه.اخرونقالثم+الأكبرالدجالالمسيحهويكنولم

كماالحائطبعرضلهالنبيرصدوضربوا!المسلمينصالحمنهوبل.الدجالى

صيادابنلأن.الحائطبعرضالسماءهنالحسينمقتلنزولخبرقبلهنضربوا

وعلى.الدجليعرفونلاالصلاةوأهل.يصليكانالحسينوقاتل!يصليكان

ابنرصد-لمجم!النبيإن+النسيانعالمفيالجريمةوضاعتالدجلضاعهذا

كانوحذيفة.الدجالالمسيحهوصيادابنأنأعلن.عليالمؤهنينوأمير.صياد

.)194(،لحيءلمجعروالثهرسولىوأن.الدجالالمسيحفتنةبعضصنعلقدأ:يقول

يشيركيللنبيالنائمجسدهاتعالىالثهوسخر.نائمةكانتالنبيحياةفيوالفتنة

فالذين.بينهمالدجالىالمسيحوجوديعنيماذاحولهالذينليفقه.ويحذر.عليه

وها.الدجالالمسيحأهدافهيمايفهمونالذينأنفسهمهمالتحذيرسيفهمون

المستقبل.فيخطواتهمتتحددالفهمهذاعلىوبناءأ؟الإسلامأهدافهي

يقولىالفهمإلىدعوةالعريضةخطوطهفىكانالدجالالمسيحمنالنبيوتحذير

:والسلامالصلاةعليه

عليه.فاعملوا.وتعوه.وتفقهوه.وتفهموه.لتعقلوههذاأحدثكمإنما.."

فأهير.(fAY)!الفتنأشدفتنتهفإنالأخر.واحدكموليحدث.خلفكمهنبهوحدثوا

شقوا.الفهموبمقداريفهمونكانوا.وجابر.وحذيفة.ذروأبو.عليالمؤمنين

.صيادابنفيمتشككأالمراحلمنمرحلةفيكانعمربنالثهوعبد.طريقهم

كنز)ضيبةالى)194(

.القرعفيالتخريجتم)294(
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:يقول.صيادابنعن.صيادابنأصدقاءليسالذهبأنهحتى

فقلت.أصحابهبعضوهعهفلقيتهمرةفاما.مرتينصيادابنلقيتأ

قلت:.نعم:قالوا.لتصدقوننيشيءعنسالتكمان.باللانشدتكم:لبعضهم

كذبتم:قلتلا.:قالوا(الدجالالمسيحايأهوأنهاتحدثونني

.)394(،00واثه

نقولالدجالالمسيحهوصيادابنبانالصحابةمنالعديدقسمعلىوعلاوة

دلائل.الدجالالمسيحسوىيكنلمبأنهتشيرالدلائلكل.صيادابنأن

هذااهتدادعلىذكرنافقدالتاريخفيأها.القرآنفيوربماوفيالحديثالتاريخفي

المعجزةوهذه.للنبيهعجزةكان.النبوةعصرفيظهورهانونضيف.البحث

.أخبرتالرسلأنفمعنى.قبلهنرسلهماخبرتهمكما.السوساهلانتظرها

المسيحظهوروإن.الدجالالمسيحمعجزةهعهالمسلميننبيأنكانتالبشارةأن

الخاتمةللأمةإكرامأواللطفالتخويفظهورهوإنماالفتنةظهورليسالدجال

لفهمهولم.الزمانأولالسوسوهساوسهرهبالطفهمهالمعنىوهذا.ث!ولرسولها

هممحمداتباعأنوقالواالأهصارفيفتاجروا.الأيامهذهالغرلبوقساوسةرهبان

بنعمةجعلنيالذيالمباشرالسببهيالمقولةهذهوكانت.الدجالىالمسيحاتباع

+بحوثثلاثامتدادعلىلهااتصدىأناللهمن

ابنهيئةعلىبهاظهرالتيبالصورةالدجالالمسيحظهورنلاحظأنولمكن

لمجز:النبييمولالحديثهذاتفقهناإذاصياد

لاأنربىسألت.واحدةومنعنى.اثنتينفأعطاني.ثلاثربيسألت"

فأعطانيها..بالغرقأمتىيهلكلاأنوسألته.فأعطانيها.بالسنةأمتييهلك

رسوله.عناللهمنعهفالذي.)494("فمنعنيهابينهمبأسهميجعللاأنوسالته

144/11(.)394(أحمد)كنز

.(17/11كنزهأحيانوابنخزيمةوابنومسلموأحمدضيبةأبي)494(
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أولا.الجدلعنمادتهتخرجلا.بعضأبعضهاالأمةبينوالباس.تعالىفيهلطف

يشيدالذىالفقريالعمودهيالمادةوهذه.ثالثأالسيفثمثانيأالاختلافثم

تعالى:قال.صرحهعليهالدجالالمسيح

صدورهمفيان.اتاهمسلطانبفبراللهآياتفيبجادلونالذينان"

الأباتفهذه.)594("البصيرالسميعهوإنهبافهفاستمذ.ببالفيهالاكبرهاهم

المسيحانادعواانهموذلك:العاليةأبوقال.اليهودفيقيلكمانزلت.البينات

نألهآهرا.يخي!لنبيهالثهفقال.الأرضبهيمكلونوأنهم.)694(منهمالدجال

بغيريجادلونالذينأن.العاموالمعنى.)794(الدجالالمسيحفتنةمنيستعيذ

وفى.العهودجادلولدلمأ.أهوائهملخدههلجادلونإنما.اللةمنسلطان

سيبلغونالسلامبأهيرأنهمويظنونالدجالالمسيحأي.الكبر.صدورهم

وقلوبهمالغليظةلرقابهمنتيجةاستدرجوالأنهم.ببالغيهاهمماولكنهم.أمانيهم

الملكهذايكونأنوعلىالملكهوىعلىصدرهيغلقهنكلوكذلك.القاسية

اليهودسنناتباعهمفهؤلاء.آتاهماللةمنسلطانبغير.بعدهمنلخاصتهوراثه

.الدجالالمسيحفتنةهنبالاستعاذةرسولهاللةأمرلذا.سقطوافتنتهموفي

اللة.منسلطانبغيرسلطانمنالاستفادة.الأولالمقامفيتعنىالأمةواستعاذة

الدجاللمسيحاوراءسارواولوحتىالمطالبيبلغوالنالهوىسلطانمعلأنهم

.الأهواءصانع

يقولالشيطانأولياءيجلسطريقهاهتدادوعلى.الطريقأولهوفالجدلى

جدلوبعد!)894(ليجادلوكمأوليائهمإلىليوحونالشياطين)وإن:تعالى

وعندما.الواسعةبصورهالاختلافأوالمخالفةاوالخلافيأتي.الساخنةالقضايا

56.غانر)594(

البحث.هذامنالمدخلفيبالتفصيلهذابينا)694(

.84/4التفسيرفيكثيرابنوذكرهحاتمأبيابنرواه)794(

4(9 A)121ا؟نعاما.
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العقوبةتتبعهالذيالتحذيرفيوالاختلافالجدلأربابيقع.الصورهذهيظهر

عذابيصيبهمأوفتنةتصيبهمأنأمر.عنيخالفونالذينإفليحذر:تعالىبقوله

وطريقتهوهنهاجهسبيلهوهوجمزالكهرسولأمرعنأيكئير:ابنقالى.،)994(أليم

خالفهوهافبلذلكوافقفماوأعمالهبقولهوالأعمالالأقوالىفتوزن.وضريعتهوسنته

شريعةخالفمنوليخشىفليحذر..كانمنكاثناوفاعلهقائلهعلىمردودفهو

يصيبهمأوبدعةأونفاقأوكفرهنقلوبهمفيفتنةتصيبهمأنوظاهراباطناالرسول

.)005(!!ذلكنحوأوحبسأوبقتلالدنيافيأليمعذاب

علمفيكان.بينهمالأمةبأسيجعللاأنتعالىالثهسالعندمايف!وروالنبي

مدهجمي!لرسولهإكراهأسبحانهولكنه.وستختلف.ستجادلالأمةأن.الثه

جدللكلوعاءهوالدجالالمسيحكانفإذا.التذكرعلىتعينالتيبالأسباب

كتابفوجود.صيادابنبهارظهروالتيهذهالمفرغةبصورتهالثهأظهره.واختلاف

!ولحامللكلتخويفاالدجالالمسيحووجود.قلبولكلعقللكلتذكرةاطة

.جداربهيهدمأنيريد

بين.مفرغاظهورأالدجالالمسيحبظهور.الأهةيكرمأنتعالىالثهشاء

الصحابةأنبحجةبعدفيماتشريعاعليهسيشيدالصحابةخطألأنوذلك.الصحابة

شديدلأنهويمنع.جوادلأنهيمنعلمتعالىفاللةوهكذا.التطبيقعصرعاشوا

فيالصحابةيتقدم-لمجع!النبيكمانلهذا.الأسبابيقدميمنعأنوقبل.العقاب

الأهةلكن.منهمكلذاكرةفيالحدثيعمقكيصيادابندارإلىمتتاليةأمواج

منالفتنةفأصابت!سيوفهمسلواثم،وذخ،أدخمنأكبرفياختلفت!!اختلفت

دلهإن":النبييقول.الساعةتقومحتىرقابهمعلىالسيفوظل.هنهمأصابت

لغمدلمأنفسهمعلىسلوهفإذا.أنفسهمعلىلسلوهححىعبادهعلىلسلهلاسحفا

.()1."القيامةيومإلىعنهم

النرر63.)994(

.rلمكثير703ابنتفسير5(00)

.(11/كنز168)الحاكبم5(0)1
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تعالى.فالثه.المنعحكمةفى.الثههقذوفصيادابننرىأنيمكنوهكيذا

لمالأعرابجماجملكن.لطيفلأنه.خؤفسيفهيسلأنوقبل.عليملأنهمنع

فييتجولصيادابنالثهمقذوفكانالأياليوم.الحرةيوموضرتجط.تخف

مسجدالخيولدخلتوعندها.ليزيدعبيدأنهمعلىالناسبايعوعندما.الطرقات

تعدلمالناسلأن!التخويفهادةاختفت.سفاحاالأبكارحملتوعندها.النبي

ستخدمالتي.الأصناممنالعديدلإقامةتهيئتهيتمالطريقولأن!)305(تخاف

الأخعر.ظهورهعندالدجالالمسعح

.بالناسأحاطربكأنلكقلناوإذ.تخويفأإلابالآياتنرسلوما..)

.القرانفيالملعونةوالشجرة.للناسفتنةإلاأريناكالتيالرؤياجعلناوها

.)305("كببرأطغباناإلابزبدهمفما.ونخوفهم

مصدرليكون.الصحابةأبصارأمامظلالذيالمقذوف!صيادابنوذهب

ليجازإذا.صيادوابن.السيفإلىحتماسيقودالذيالاختلافهنلهمخوف

.يهددكقاتلفهناك.الشرضميرإنه.فسمأقول.الصفاتمنصفةعليهأطلقأن

كانلذا.ضميرههو.هذاوتحذيرهفتهديده.فسيقتلكهاشيئافعلتإذابأمك

في.مالفعلكروكيإلاهيماذكرناكمالأنها.وكداتهحركاتهترصدانلجب

دائرةلأن.بهيلتصقبأنالفرديلزملاالكروكىوهذا.ماشخصابهيقوم.مازمن

المس.عنهرحل.تذكرإذاالشيطانمنطائفيمسهوالذيواسعهدائرةالاختمار

اختياروالإرادةإرادةالتذكرفإن.قدرالمسكانفإذا.ضعيفأكانالشيطانكيدلأن

منهج.وفق

ومنالمراجعمنالعدلدفىا!رةمجزرةفىوالجرحىالمحلىجمعاسماءراجع!لمد)205(

.صيادابناسمعلىأقعفلم.^-rrrعامالمتوفيللتميميالمحنكتاببينها

.06-95الاسراء5(0)3
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..الشيطانصندوق

ظهورلهكانفهلث!ي!.محمدأمةفيظهرقدصيادابنكانإذا.سؤاليبقى

فيوجودلطيكنلمأنهأم؟السلامعليهمرسلهموجودفيالسابقةالأهمفيهماثل

:نقول؟الرسلبينما!راتفيوجودلهوكان.الرسلزمن

فيأما.للأهةوتحذيراللنبيمعجزةكانث!مي!الأكرمالنبىوجودفيظهورهإن

لسانعلىجاءالتحذيروهذا.الدجالالمسيعمنتحذيرهناككانالسابقةالأمم

وإنه!(أ)4.قومهنوحانذركمابهانذركم"و4اني:النبييقول..اللهرسلجميع

وإن+الدجالالمسيحفتنةمنأعظم.ادمذريةالثهذرأمنذالأرضفيفتنةتكنلم

كانالرسلعصرففي.)505("الدجالالمسيحأهتهحذرإلانبيايبعثلمالثه

القرينفإن.السلامعليهللمسيححدثكماأورفعهالرسولوفاةبعدأما.التحذير

المسعحعلعهلبنىالذىهوالجملهذالأن.الصحابهجعلفىفوراعملهلبدا

بينهنهمقدموهالذينلأن.بعدفيماقاعدةالشذوذيصبحثم.شذوذهالدجالى

قولهفيبوضوحيظهرالرسلبعدماوانقلاب.الرسلأيامالتطبيقعصرعاشواالذين

الشيطانءلهمفزينقبلكمنأممإلىأرسلنالقد.التهتا):تعالى

لأن.الرسولاوالنبيوفاةبعدإلابجديةعملهيبدألاوالشيطان.(")6.اعمالهم

يقول.الشيطانكيدويبطل.دعوتهوينصراياتهيحكمالرسلحياةفيتعالىاللة

نعالى:

الشبطانألقى.نمنىإذاإلا)705(نىولأرسولىهنقبلكمنأرسلناوهاة

حكيم.عليمواقه.اياتهاللهيحكمثم.الشيطانيلقيمااقهفينسخ.أمنيتهفي

)405(مسلم.

صحيح.بسندماجةوابنالذهبىوأقر.الححم)505(

.63النحل)605(

.!النبيقبلمنأيأقبلكمنةتعالىقولهيلحظ)705(
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وإن.قلوبهموالقاسية.مرضقلوبهمفيللذينفتنةالعثعيطانيلقىهاليجعل

.)1805("بعيدشقاقلفيالظالمين

بوساوسهيلقيلاوالشيطان.اياتهويحكم.الشيطانكيديبطلسبحانهفاللة

تخرجعندهاالوسوسةيبدأولكنه.الفكرةطورقيوهيالنبيأوالرسولامنيةفي

فيجند.العمالجماهيرفي.عملهالشيطانيبدأعندئذ.التنفيذحيزإلىالفكرة

المجدوهذا.مجدهالهاكانقبيلةرثيمسفمثلأ.الميدانفيهوىصاحبكل

رئيسعملويبدأ.إليه-الرغبةدائرةهنالشيطانفيدخل.الرسالةهدمتهالجاهلي

ولو.الجاهليالمجداحياءبنيةولكن.الرسبرلأوالنبيفكرةهشروعفيالقبيلة

المنافذجميعسدتالمحمديةالإسلاهيةالرسالةأننجدلذا.الدعوةثيابتدت

وقبل.لقبيلةاولوثنمتعصبكلوحاربتتقيكلالدعوةورفعتالأوليومهاهن

السابقة:للآياتتفسيرهفيقطبسيديقول.المحمديةالرسالة

إلىشيءأحبلكون.للناسالرسالةحمليملفونعندماالرسلإنأ

.كثيرةالدعوةطريقفيالعقباتوتكن..الدصةعلىالناسيجتمعأننفوسهم

طريق.باسرعدعوتهمالىالناسيجذبونلو!ون.الأجلمحدودواوالرسل

.ورغباتعاداتمنيتركوهأنالناسعلىيعزفيماالناسهادنوالو.مئلايودون

الثهيريدحينفيالصحيحةتربيتهمبعدفيمايتمانأهلعلى.هؤقتاعنهافيسكتون

فيجد.فليكفرشاءرهنفليؤهنشاءفمن.الكاملةأصولهاعلىالدعوةتمضيأن

.للددسةللكيدفرصة(تركهاالناسعلىيعزالتيأالرغباتتلكفيالشيطان

.الشيطانكيددونيحولاثهولكن.حولهاالشبهاتوالقاءقواعدهاعنوتحويلها

كيداثهيبطلىوبذلك.الفاصلالحكمعنللناسي!مفواأنالرسلويكلف

قلويهموالقاسية(المنافقين)هرضقلوبهمفيالذينفأها..الشيطان

525-53الحج)805(
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.()01(والشقاقللجدلمادةالأحوالهذهمثلفيفيجدون(()9.اليهود)

التنفيذحيزإلىالنبويةالفكرةدائرةمنالتمنيخرجوعندماتمنوااللهورسل

تعالىالثهولكن.الفكرةعباءةتحتالغريبةالمفاهيمبعضدخلت.الجماهيري

فكرةإلىتسللتالتيالمفاهيمهذهقواعدوحطمبالوحيالمفاهيمهذهضرب

الأمنيةعلىشعاعهالشيطانإلقاءوراءالتيوالحكمة.اياتهسبحانهوحكم.التمني

عليمسبحانهفهو"حكيمعليموالله)تعالىقولهفيترىالتنفيذحيزفيوهي

سبحانهوهو.التنفيذحيزفيوهيعلمهايطراوما.الفكرةحيزفيوهيبالأمنية

أسبابجميعيقدمبالامتحانيأتيأنقبل.شأنهجلفهوخلقهابتلاءفيحكيم

لذا.الإنسانيالعالمفيالجاريةالعامةالإلهيةالنواميسهنوالامتحان.النجاة

يمتحنوبها.نفسهالإنسانصنعمنهيالإنسانارضعلىالاهتحانمادةكانت

زلادا!الإثسانلهاأضاف.الوايعأرضخرج!إلىعندمافالفكرة.نفسهالإنسان

دثهلجعلأنلمكنلاالممنىدائرةأنبمعثى.ال!منىدائرةفىواردةلكنلم

الاضافةولكن.اقوحيداجلوهنبالتوحيدجاؤواجميعااللهرسللأن.شريكأ

عليموالثه.المطافنهايةفيالشركإلىتؤديأنيمكن.الجاهليةالإنسانية

وفيكفرشاءومنآمنشاءفمن.الختاممعالبدءليستقيم+آياتهفحكم.حكيم

الثه.دينفيأجمعينالناسيدخلأن.الرسولأوالنبييودأيضاالتمنيدائرة

قياداتتعيينعنالرسولأوالنبييحجم.والأشخاصالقبائلبينللتفاوتونظرأ

قبولفيعثرةحجريكونأنيمكنذلكلأن.بعدهمنالعلموعاءهيتكونبعينها

تظنربما.الواقعأرضإلىينزلعندماالتمنيهذاولكن.للدعوةالقبائلبعض

.والاختلافالجدلولرتع.التسابقفيبدأ.مشاعالعلمميراثأنالقبائلجميع

تاصية(وجعلناتلوبهم.لعنهمميثاتهمنقضهمأنبما:اليهودحقفيتعالى)9.ه(لقوله

3.1الماثدة

الحج.صورةالقرانظلالفي)051(
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.بوضوحالمسيرةالرسولىأوالنبيفيحدد.آيماتهيحكم.حكيمعليمالنةولأن

فكرةفيالخيرأجلمنالتمنيدائرةهعالجماهيرحيثالتنفيذدائرةتستقيموبهذا

النبي.أوالربمول

التمني.بعدماأرضعلىيبدأ.الشيطانعمليبدأالأمور.تتضحانوبعد

آياته.النةيحكمأنوبعد.الغزليبدأالمساحةهذهفيآياتهالثهيحكمانوقبل

يبدأ.فعندئذ.الرسولأوالنبييموتحتى.بعيدأوهغزلهغزلهالشيطانيضع

فتنةالشيطانيلقيماليجعلة.الإنسانبنيعلىيجريأنبدلاالذي.الاختبار

نأعلىنصتقدالأياتكانتولما"قلوبهموالقاسية.صضقلوبهمفيللذين

صنعتقدالدنياخلقتهنذالفتنجميعكانتولما.فتنةإلاهوماالشيطانيلقيهها

يرتبط.الايةفي.الشيطانلفظأنالصولفيمكن.الدجالالمسيحأجلمن

بأنه.عديدةمصادرفيالدجالىالمسيحوصفولقد.وثيقأارتباطأالدجالبالمسيح

يخرجعندما.الزماناخرالعلنفيوسيعمل.ا!فاءفييعمل.إبليمسسر

.)511(السوفياتيالاتحادحدودوراءهن

.الاختلافبابهنهويي!هحمدأمةفيالدجالىالمسيحمدخلكانولما

التي.المجوفةالناثمةالفتنة.صيادابنوجودفيالاختلافهنحذريزالنبيفإن

فتنةبعضصنعتلقدأ:عنهاوقال.النقابالصحابةمنالعديدعنهاأزاح

الدجالالمسيحمدخلكانولما.(،121لحيفالثهرسولوإنالدجالالمسيح

حذرالمسيحفإن.الأشخاصتأليهبابمنسيكون.السلامعليهعيسىأمةفي

إلىالدجالالمسيحمدخلكمانولما.اليهحتماستنتهيالتيالطريقهذامادةمن

فيملحوظأتنييراستشهدروصيامنطقةبأنذكرناوكما.البحثهذامنعلاماتراجع)511(

.الزمانآخر.المهدييخاصرجيشمنهاسيخرجلإيرانالمتاخمةفالأرض.المستقبل

منرمزتحملأعلامولرفع.موسكويفتحوربما.روسيافيالقيالةسيتولىالدجالوالمسيح

المشظر.المهديفواتأمام.ذلكبعدحقبفنهنظهرثم.السماوبةالأدبانرموز

سابقا.التخريجتم)512(
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نأ.وبينواحذرواقداسراثيلبنيانبياءف!ن.والذهبالميراثبابمناليهود

.الصالحونعباورويرثها.ثهالأرض

علبهعبسىورفع.بارئهمالىاثهر!وذهب!آباتهاللهحكمأنوبعد

غزلهقدكانوالذيالرغبةصندوقمنكزلهفأخرج.الشيطانعملبدأ.السلام

فيالخيطبأولأمسكالذيهوفمن.الإضافاتأرض.التمنيبعدماأرضعلى

بأولىاهسكالذيهووهن؟الإلهالمسيحعقيدةالىالنصارىقادحتى.النصرانية

؟الدجالالمسيحالسلامأميرغقيدةالىاليهودقادحى.اليهوديةفيالخيط

.العجولوتماثيل.الآلةبتماثيلهملوءاسرائيلبنيعندالإضافةوعاءإن

الغزليقودأنبدفلا.هكذاالوعاءولأن.والتجسيدالتجسيمبأقا!يصومملوء

فيهليسالنصارىعندالإضافةووعاء.وحمار.دجالمسيحالىهنهالخارج

وفسيح.واسعوعاءفهو.اليهودبوعاءاكتفوالقد.أصلأوعاءبلالأنهم.إضافة

المغضوبعلىسقطإذا.المستقيمالصراطعلىهنسقطهنكليغذيأنيمكن

إنه.بالجم!را!الوعاءأمده.الضالعنعلىسمطواذا.الزادالوعاءلهوفرعل!هم

لأن.وذلك.المسيحرفعبعدالنصارىعلىفتحاالهودفوعاء!عتيقوعاء

الذينمنمجموعةاوواحدبخاتمفتنهتختمأنيجببل.يميل.الدجالالمسيح

فيعاشواالذينهنأي.تابعين.تقديراقلعلىكاذواأو.المسيحعاصروا

الذيالطريق.المهابةطريقالفتنةتسلكفبهذا.المسيحعصربعدالثانيةالموجة

سيوفوتحميها.القاعدةهذهعلىالباباواتيحافظثم.قاعدةالشذوذهنيجعل

جميعاأنهم.الأليمةالحقيقةولكن.هدىقاعدةقاعدتهمانمنهمظنأالقياصرة

اقه.دونهنأولياءالشباطيناتخذواانهم!:تعالىفيهيقولنصتحتوقعوا

هو.بس!يطلسببههتدونأنهميحسبونهم.i(5")3مهتدونأنهمويحسبون

والذي،أحسلاأعنوانهادائرةفيإل!يعيشلايشعرلاوالذي.يشعرونلاأنهم

035فعرالأا(315)
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كازولوحتى.يسيرآبائهطريقوعلى.الورائةبمخدرخدرأنهاها.يحسلا

بهيبحثأنشبغيالذيعقلهعنتنازلىقديكونوبهذا.يعقلونلاالأباءهؤلاء

حضقهيدريلالباطلهتعصبأنهوأما.الفسيحكونهوفيونعمائهالئهالاءفي

سقولمللباطلالتعصبلأن.الأولىالمقامفينفسهظلمقديكونوبهذا.(مره

با!يحنحنونلقبه.السلامبأهيرالبعضيلقبهالذيللقاثدللهتمافصاحبه

اوليالمعنبعيدابالابتعادالايتملن،أحسلاأعالمهنوالخروج.الدجال

للتفكيص.فسحةللعقليعطىأنيجب.الشيطانأولياءهممنولمعرفة.الشياطين

الث!افهفإن.الثقافةبابهنحتىاقرؤوه.الكريمالقران.تعالىاللةكتابيقرأثم

المسلميمواقعأنيقالأنيجبولاالإيمانإلىحتماستقودالنوعهذاهنالتي

تخطفوافالذين.بوذاالأساسيسببهاليابانتقدموان.القرانالأساسيسببهاليوم

بالأس!ابرأخذواوالذين.الحياةهاهشعلىيعيشواأنعقوبتهم.القرانعن

معأرسلهالذيبكتابهولاالأحدالواحدبالةيؤهنواولم.الكونهادةفيوتفكروا

عليهميفتححيث.البريقدائرةفييعيشواأن.عقوبتهمهؤلاء.الخاتمرسوله

ولم.فطرتهمفيالثهأودعهالذيميثاقهمنسوالأنهبم.الخيرإلاشيءكلابواب

.الميثاقبهذاجاؤواليذكرونهمعندهاالثهلرسلينصتوا

شرلملنالشمسان.الظلىفياليوميعي!شالمسلمينعالمانمعنىليس

!بصرحهاهووهذا.الإسلاممعالحقيقةفيتعارضلأنهالظلفيعاشهوعليه

الإسلا!أن.ببساطةسأقولاننيأ:قالأسلمالذيالفيلسوفجاروديرجماء

()4؟،ومنب!هجذورهعندالإسلامهحالأنلحعارض

عمي!!كل.وأجهزة،ومباني،كتبلها.عقائدصنعالإضافةوعاءإن

بهماز!وكلهبنىوكل.استفهامعلاهةألفعليهكتابوكلاختلافألفعليها

شخلهاوالتوراة.التوراةكتابةزهنعلىيتفقوالموالغصارىاليهودإنداوود!نجمة

.8591لما3/0أهرام(415)
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عقيدةعدا.الأناجيلبهجاءتالذيمنللكثيرالفقريالعمودوهي!متعددة

الذيوهن؟الكتبهذهخطالذيفمن.بولسعندإلاتوجدلمفهي.التثليث

الرسل؟ذهاببعدقاعدةوجعلها.العجولورقابالتجسيمبخيطأخذ

عقيدةإنأقولبل.شذوذالسابقةالكتبفيماكلأنهذامعنىليس

دان.الكريمالقرآنسوىالأرضهذهوجهعلىصحيحمصدرلهاليسالتوحيد

هاالبشاراتهنوإن.سليمةفطرةتقبلهلاماوبهاالصحيحبهاوالتواريخالأحداث

عنالحاضريفصلولا.الحاضرعنالمماضييفصللاعقلكلهامأصحيحهو

.الشيطانأخرجهالذيالخيططرفعننتحدثعندماهناونحن.المستقبل

المسيحبهايتاجرسلعةستكونالمستقبلفيهيالتيالعقيدةطرفعننتحدث

عندواصابالعقيدة.والنصارىاالهودعندأصابالدجالىفالمسيح.الدجال

وهذه.التوحيدبكلمةتنطقاستثناءبلاالمسلمينفرقوجميع.القيادةالمسلمين

.ال!نارفيالخلودهنالقيامةيوملهمنجاةذاتهاحدفيهيالكملة

منالشيطانأخرجهالذيبالخيطأمسكالذيهومن.للسؤالنعودثم

.؟والنصارىاليهودعند.الإضافاتدائرةمنأو.الرغبةمنطقة

هجهولةووجو...اشباح

جسمهوأ:الإلهعنتقولوالتوارة!يعبدإلهأنهس!يدعيالدجالىالمسيح

نبيهيعقوبويصارعأ0،)516(كأهثالناويقعدويقومالأرضعلىولمشييرى

الذيفمن.()16،الإنسانخلقلماذاقلبهفيويتأسفويحزنأ0(1،)فيصرع

؟قدهاهتقودهإينفإلىالمفاهيمهذهيشربوهن؟غرضولأي.الهراءهذاوضع

.التوراةأصولعنأولافلنبح!ث.وضعالذيعننبحثولكي

،249511،)515(تلك

35/11.32/31،ماتك12/3،هوشح)516(
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يقولهوسىلموتوصفبهايوجدذللقومح.موسىعلىأنزلتانهاقالوا

.الربقولحسب.موابارضفي.الربعبدموسىهناك.فمات.أ:النص

.)517((ماتحينسنهمائةابنموسىوكان

.ماتحينموسىعمريعلمخبيركتبهابل.توراتهيكتبلماذنفموسى

غيرقالواالاختصاصأصحابولكن.عزيركتبهاإنما.موسىيكتبهالم:قالوا

بعدانه:قالمنومنهم.موسىزمنفيعاشعزيران:قالمنفمنهم.هذا

لكن.اليهودعلىيقرأهاوبدأمدفونةكانتالتوراةمننسخةاستخرجبابلسبي

جمعاليهودعلماءبمساعدةبابلمدينةفيإنه:وقال.الرأيهذاخالفمنهناك

.5181(المأثوراتهذهبينهوسىتوراةووضع.الماثورات

التوراةجمعواعندماوذلك.الدجالالمسيحفتتفيوتعوابابلفياليهودإن

المسمح.منلحذرونبوءة.بالمسيحلبشرنبوءةذاكرلهمفيكان!لمدالذاكرةمن

وهم.والملك.الأرضوهعه.هادةكلهعهوالثانيالمادةحبهنينظفهمالأول

الثاني،وأخذوا.التبشيرعليهمنونزعواالأولفطاردوا.والذلىالسبيديارفي

نزعالذيفمن()91لهاوعملواالفتنةفيسقطواعندئذ.التحذيرعليههنورفعوا

هوإنه؟الدجالالمسيحرأسعلىووضعه،مريمابنالمسيحعلىهنالتبشمير

وبالمسيحخطواتحددفبالتجسيم.التجسيمهراءأملىالذي.شكبلاأيضا

؟الدجالالمسيحمكانيعرفكانعزيروهل!عزير:قالوا.غايةحددالدجال

المسيحيكونأنعليهعرضلوعزيروهل؟الأرضهنالساعةهذههووأين

!!هذاكليعرفكانصيادابنإن؟كرههاالدجال

6/5،58)517(تك

السغماصلشيخاتحقيقظهارالحقا،511ص3481عامدربفيالمطبوعكتابهفينركاتلكجاغلراجع(15)8
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كالبهولعسعزدرإن:دالواالكعاباهلمنالخبراءولكن!عزدرس!مولون

عزير()عزرااسميحملالذيالسفرإن:سيقبرل!ون)052(التوراةأوالماثورات

فمن.)521(موتهبعدكتبالسفرإن:قالواالخبرةأهلولكن.يدهبخطكتب

صندوقهنبالخيطأهسكالذيهن؟عزراأو.عزيراسمعلىاشتغلالذي

وقعالذيمن.رسلهحياةفياياتهافةحكمأنبعدالرغبةأرضعلىالإضافات

والقاسيةمرضقلوبهمفيللذينفتنةالشيطانيلقيماليجعلأالنصتحت

أولأ.هوىلؤصلهارغبهمنبدفلا!نفسهامنلنطلىلاالفمنإن.،للو!م

علىأجمعواالعهودإن.هواهخعطفمكللل!قم.الخعوطاطرافظهورلتبمجرد

قلوبهم.قاسيةولأنهم.الادعاءهذاعلىقاطعدليلايديهمبينوليس!عزير

.الدجالللمسيحتمهدف!نهاحجمهاكانههماالتيالفتنةضربوا

أوحىكتابمعهيكونلا.العزمأوليمننبياانيعقلهل:النصرانيةوفي

عليهالمسيحانالكرلمالقرآنأنجرناوقد.كتاببلاأرسلفكيف!رببمامنإليه

والذيالمسيحاسميحملالذيالإنجيلهذافأين.الإنجيلعليهانزلىالسلام

الجليلإلىيسوعجاء.يوحناإ؟إأسلمبعدماأ:أيضاالنصاريأناجيلفيذكره

ولم.الثههلكوتب!نجيليبشركانفالمسيح.،)522(اثهملكوتبانجيل.يكرز

افه.هلكوتواقترب.الزمانكملقدأ!يقولىوكان!متىب!نجيليبشريكن

فينجدهبهبالإيمانالمسيحيغاديالذيوالإنجيل.إ)533،بالإنجيلوآمنوافتوبوا

إنجيلإلىالمسيحبنعمةدعلامالذيأهن.لأتباعهبولسيقولىحيثبولسرصائل

إنجيلإلىيحولواأنويريدون.يزعجونكمقوميوجدانهغير.اخرهوليس.آخر

هتى.اسماءفهل.المسيحانجيلالىبصراحةيشيرهنافهو.،)534،المسيح

.85الحقاظهار،/45،462والنهايةالبداية،11هصتلكنركا5(02)

.85صالحقاظهاز)521(

.؟1/4مرضق)522(

.15/؟مرض523()

.1،6/7غلا)524(
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إنجيلفأيناسمائهمنتكنلمإذا؟المسيحاسماءهنومرقصولوقا.ولوحنا

المسيح؟

كاتبيها.نس!بفياختلفاما.أخرىباسماءأناجيلتوجدإنما.يوجدلا

:.المثالسبيلعلى.كتابتهازمنفياختلفواما

ألف،متىأ0)525(المسيحتلاميذهنيكنلم:العلماءقالأفرقصأ

والمترجم.هجهولوالأصل.يونجانيةالموجدةوالنسخةبالعبرانيةإنجيله

كتبالذيالقوموفي،صناعتهوفيشخصيتهفياختلف،لوقاأ0)526(هجهول

منولاالمسيحتلاهيذمنليسأنهعلىإلايتفقواولم،تأليفهتاريخوفي.لهم

70)بولستلاميذهنهوبل.أصحابه ) Drالفرنسيةالمعارفدائرةقالت،يوحناأ

إلىيمتلاهذايوحناوإن.)528(المسيحتلاهيذهنلي!سالإنجيلكاتبيوحناأن

بصلة.الرسوليوحنا

ولماذا؟بولسآراءعلىاتجمعواولماذا؟الأناجيلكتبواالذينحقيقةهيفما

لهاعلاقةلاأصولهاأنحينفيبالذاتالعقيدةوهذهالأناجيلهذهقسطنطينأتر

أقدموان.الزماناهتدادعلىفقدتقدالأصولىبأناتفقلأنه.المسيحبعصر

هنالمسيححذروهل.)952(بولسمصدرهااللاهوتيالمسيحيالتراثفىرسالة

وأهلبول!سهنوحذرهم.اتباعهعلىالدجالىالمسيحمدخلسدهلى؟كلههذا

المسيحبأنتنطقحولها،جدالىالىلاتحتاجالتيالحقيقةان؟بولسوعلماءبولس

أخيهحذركما.الدجالالمسيحإلىتقودالتيالتأليههادةحذرمن،السلامعليه

برست..دلمالمقدصالكتابثاموص5(251

06أو05أو8rعامفيحدثهتىانجيلتأليفأنوقيل،91صالبريطانيةالمعارف)526(دائز

.(بوصت.دالمقدصلمالكعابقاهوص)الإخيرةالثلاثةقبلانتشرنهأأيضأوقيل.ميلادية

بوصت.المقدصلمالكتابقاموص5()27

السابق.المصدر5()28

.وعاد،الأصنامراجع5(92)
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بدايتناولتكن.الدجالالمسيحإلىأيضأتقودالتيالإختلافمادةمن!ع!هحمد

هنا:من

دعوته.تد!إسرائيلبنييدخلأنتمنىالسلامعليهالمسيحجاءعندما

سوريافيصيتهذاعحتى.إسرائملبنيديارفيمكانكلفيبإنجيلهيتحركفكان

.الجموعامامموعظتهألقىالجليلجبلوعلى(103الأردنوراءوماوأورشاليم

:فقال

بللألغيضطما.الأنبياءأوالشريعةلألغيجئتإنيتظنوالاأ

.،)531(لأكمل

استمرثم.إسرائيلبنيأنبياءلجميعامتدادأنهالمسيحيعلنالنصهذاففي

المسيححددهاالتي.الأمنيةجاءتالدعوةوهع+الأساسهذاعلىدعوتهفي

السماواتملكوتتدخلوالن.والفويسيينالكتبةبرعلىبركميزدلمإن):بقوله

والفريسيين.الكتبةبرحيث.التطبيقأرضإلىالأهنيةنزلتفلما.)532(أبدا*"

،هؤلاءبربين.الأموراختلطت.عليهبرهميعلوابأناتباعهالمسيحطالبالذي

.عديدةبخيوطويمسكون.المهنةفيقدهاءوالفريسيينفالكتبة.هؤلاءوبر

وتسلل.والجمهورالأتباععلىجديدةوالذعوة.لفرزهمتخصصالىيحتاجوبرهم

المستمبل.فيالوقوعحتميسيكون.القديمالمخزون

فليؤهنشاءفمن.آياتهيحكمأنتعالىالكهفشاء.احداتجاهللاوالدعوة

منأكثرضررهموالفريسيينالكتبةانالسلامعليهلعيحىفبين.فليكفرشاءوهن

للفريسيين:يبضرفقالىالسلامعليهعيسىبدأهذاوعلى.نفعهم

فيالأولىالمقاعدتصدرتحبونفإنكم.الفريسيونأيهالكمالويلأ

.4/2425/،متى)053(

.5/17هتى)531(

.17،02لمهمتى)532(
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القبورتشبهونفإنكم!لكمالويل.العاهةالساحاتفيالتحياتوتلقي.المجامع

.)533(،يعلمونلاوهم.عليهاالناسيمشيالمخيفة

لهموتهتف.الأولىالمقاعدفييجلسون.ملوكأيكونواأنيحبونهم

حيثءالشعارعالمفيدائمايعملونفهمهدالأجل.الميادينفيالحناجر

قبورهمعلىيسيرونإنهميشعرونلاوهم.الجموعوراءهاتسيرالتي.اللافتات

فيقولى:الفريسيونهفيهغرقالذيوالشعارالرمزعالمالمسيحويصنف.المخفية

هنولكنكم.الخارجهنوالصحفةالكأستتظفون.الفريسيونأيهاأنتمأ

.534()،وخبثانهبامملؤونالداخل

الأفعى.سيرنعومةناعمةالخارجهنوالأجساد.نظيفةالخارجهنالقمصان

فقهأساتذةولأنهم.خبثأالجلدوتحت.نهباالقميصتحتتجدهالباطنلكن

ا!يلأ:لهموقالى.بالبرعلاقةأيأقداههمتحتمنسحبالمسيحفإنالشعار

لتكسبوا.والبرالبحرتطوفونفإنكم.المراؤون.وافريسيونالكتبةأيهالكم

ياأ5351،0(عليهأنتمماضعف.لجهنمأهلأجعلتموه.تهودفإذاواحداهتهودا

الفملأن؟صالحاكلاماتتكلمواأن.أشراروأنتم.تقدرونكيف.الأفاعيدأولا

هوهايطلعقلبه.الصالحالكنزهنالصالحفالإنسان.القلببهيفيضبما.يتكلم

.)536(،شريرهومايطلعالشريروالإنسان.صالح

اصولهيأصولهملأن.النارالأصولتدخله.لأصولهموفقايتهودفالذي

فلم.عقلهألغىلأنهوهرة.اتبعهملأنههزة.ضعفينالعذابوينالوالفسادالشر

حكمأنبعدهؤلاءهنالسلامعليهالمسيحوتحذير.ابرهانالكهمنفيهبواقعيحس

نأقبللهخيطاالشيطانالتقطالذيالوقتفي.الصحيحطريقهفيسار.آياتهاللا

ا.الم44لوتا)533(

.؟\لم04لويا)534(

.اهلم23متى)535(

12/35.هتى5361(
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شملويجمح.بعملهالشيطانليقوم.المسيحذهابحتىوانتظر.آياتهاثهيحكم

المسيح.منهمحذرالذينعلىالمسيحات!ع

حدالىهوافقةجاءت.والفريسيينالكتبةهنلأتباعهالمسيحتحذيروقمة

ابنيومفالنبي.صيادابنوجودفيالاختلافهن!محمدالنبيلتحذيركبير

واختلف،الدخ!الدخأفأجابه.صيادابنوسأل.الدخانآيةلهخبأصياد

والفريسيين.المسيحوجودفيتكررتالحادثةفهذه،ودخ،خأبينلحاضرون

هنأصحابهحذرثم.الدخانلهمخبأالذيوهو.سألوهالذينهملكنهم

كمانتئم.الخميرفيووقعوا،خبيز،خميرأبيناختلفوالكنهمالاختلاف

.!الكارثة

آية.لهميظهرأنمنهفطلبوا.المسيحيختبرواانالفريسيونأرادوالبداية

السماءكانتإذا:فأجابهم.الصماءمنايةيريهمأناليهفطلبواأ:هتىيقولى

فيحمراءالسماءكانتواذا.صحوسيكون:تقولونالغروبعندصافيةحمراء

.السماءهنظرهنالطقسحالةعلىتستدلونإنكم.هطراليوم:تقولون.الصباح

يطلب!خائن!شريرجيل)إ(عليهاالاستدلالتستطيعونفلاالأزهنةعلاماتاما

.)537(،يونانللنيحدثماالاآيةيعطىولن!آية

طلبوههاهذا.السماءمنآيةالطلبكانأ:تفسيرهفيهنريمتىتال

نا.الطلبدتاعلىالمسيحوأجاب..السماءهنآيةتكونأنويجب..منه

هنمعرفتهايمكننت!اخها.بصالجوالتنبؤسيمالااالأخرىالأهورفيذكاءهم

حتىوالأزهنةالأوقاتنعرفأو.نعرفهاأنلنافليسالتفاصيلأما..المقدهات

شعريرنجيلبأنهمووصفهم.الطقسبتغييرالخاصةالمباشرةالعلاماتعرفناوان

.5،/162متى)537(

556

http://al-maktabeh.com



قيامةفكانت.لهمتعطىأنيجبكانالتيالنييونانآيةعلىوأحالهمفاسق

.)538(،الأهواتمنالمصيح

الهاكانلولأنه.أولأ.ورسولهاثهعبدهوعيصىانيؤكدالنصهذا:اولأ

اشعرارهجمودةهناختبرالنصفيوالمسيح.اختبرما.النصارىتدعيكما

أسمىغايةهناكوهل.بهايهتدونآيةلهملأظهر.الهأكانلوانه:ثانيا.وخونة

دله.رسولأنهعلىالمسيحتظهرالنصحقيقة.ثم.الناصيهتدي(نمن

لأنها.بهالههصرحغضرالآيةوهذه.وهيزانبقدروالأنبياءللرسلتعطىوالأيات

هنالمسيحبقيامةتحققتقدالأيةهذهبأنالقولأها.الزهانآخرآياتمن

بحالةلهاعلاقةلاالموتمنالقيامةلأنا)اولأ.مردودالقولىفهذا.الموت

يأ.الحوتالتقمهبل.يمتلمهـلونان،بيونانارتبطتالآبةان(وثانيا).الجو

بدفلا.المسيحعلىتنطبقكانتف!ذا.مات.رسالتهانتهاءوبعد.عادثمكاب

المسيح.يغيبأي.للمسيححدثالذينفسههوليونانحدثالذييكونأن

حقالموتلأن.المهمةلهذه)نجازهبعديموتثم.لمهمةيعودثم.يموتولا

لكن.هعلوهةهدةالحوتبطنفيهكثيونانان(ثالثا).انسانكلعلى

.قبرهفيالمسيحهكثهاالتيالمدةفياختلفتالأناجيل

الجمعة.يومالصليبعلىهاتالمسيحان.ولوقاوهتىمرقصيقولفبينما

المسيحأنولوقاومتىمرقصيقولوبينما.الخميسيوممات.يقولىيوحنانجد

هدةيخالفوهذا.وليلةيوهينمكث.يقولىيوحنانجد.وليلتانيومالقبرفيظل

وثلاثأيامثلاثةكانتأنهاالقديمالعهدصرححيث.الحوتبطنفييونانوجود

يمونأنإهاهذاوعلى.نهاياتهامعبداياتهاتستقيمأنبدلاوالآية.)953(ليال

بهيسدملنوهذا.ليونمانحدثكما.يمتلمالمسيحأنمقصدهاالأية

طريقللآيةيكونأنوإما.بالكليةبولسدينيهدمبهالتسليملأن.النصارى

44/2./43،متىتفسيرنيهنريمتى538()

.17/1يونان)953(

557



ذاتهحدفيهوالسماءفيالمسيحظهورإن.قيلف!ذا.الدخانطريقهو.آخر

وهتىهرقصاتفقلقد.أيضاالمسيحظهورفياختلفلقد:نقول.سماهـلةآية

كانالظهورانجعلاويوحنالوقاولكن.الجليلفيللتلاميذكانالظهورأنعلى

لمريىاكانالأولالظهوران.ويوحناومتىمرقصيقولوبينما.أورثعاليمفي

قريةإلىالطريقفيكانالإثنينالأولال!ورجعللوقااننجد.المجدلية

.54()عمواس

هذاكللأنالنبوءةبهذه.والقياهة.والدفن.والموت.للصبعلاقةفلا

فياللةقالههاهووالحق.الفقريعمودهاحولاختلفتفالأناجيل!يحدثلم

.!لبو.وماقتلوهوها.التهرسولهريمابنعبسىالمسيحقتلنااناوقولهمأكتابه

اتباعالاعلممنبهلهمما.هنهشكلفيفيهاختلفواالذينوإن.لهمشبهولكن

.51(،يقيناقتلوهوهاالظن

نإ؟المسيحمنالشريرالجيلطلبهاالتيالأيةتشابهالتييونانايةهيفما

هيالعلاهةفهده.،)541(شديداريحاالربفارسلأجويةبحالةبدأتيونانآية

ولأنه.بيونانخاصفهوذلكبعدحدثالذيأما.يونانفيهاالناسشاركالتي

المؤهنفاها.الناسسيدمفهو.أيضاالدخانسيكونوكذلك.نجادثههسبحأكان

النقم.وشذوقفسينتفخالكافروأها.العذابمنسينجو

لهوقالى،الدخالدخأصيادابنقالعندهماحزنقديالنييكانوإذا

.السماءبايةالفريسيينأنذرعندما.السلامعليهعيسىأخيهف!ن(اخسأاخسأ.أ

ليعلم.صيادابناختبرثف!والنبي.،خائنشمريرجيل.وقال.هتضايقاتنهدأ

ولكن.الاختلافبابهنالايدخللاالذيالدجالالمسيحخطورةأصحابه

نأيستطيعهنبينهمكانوربما.السلامعليهعيسىاختبرواالذينهمالأشرار

بتصريحياتيلاالكشفلأن.يكشفهدمعيسىولكن،الدخ.الدخألهميقول

24/13.43،ولوقاولرحنا.2/13،.28/917،ومتى16/9،14،)054(مرقص

1.النساء57)*(

4.لم1)541(يونان
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وربما.سيرفعبل.يقتللنانهليفهمواربما.عيسىتركهم.خبيرعليممن

سيقصالذي.الصاثقالأمينوسيأتي.بعدتنتهلمالرسلرحلةأن.ليفهموا

ناوبعدبالدخانوشذرهم.الكهفوأهل.يونانقصص.الحقالقصمرعليهم

)542(:لهمقالالطريقوفيوتلاميذههوانطلق!المسيحتركهم

فأخذوا!)543(والصدوقيينالفريسيينخميرمنحذركمخذوا.انتبهواأ

لهمفقال..()44خبزعندناليسبىلأنهذلك:قائلين.بعضأبعضهميحاجون

عندكمليسلأنهبعضأبعضكميحاجلماذا.)545(الإيمانقليلييا:المسيح

لاك!يف...()46)إ(قاسيةقلوبكمزالتأهاتفهمونولابعدتدركونألا؟خبز

الفريسيينخميرمنحذركمخذوالكمقلتحينالخبزأعنيأكنلمانيتفهمون

هنبل.الخبزخميرهنيحذرهميكنلمأنهالتلاميذأدركعندئذ!والصدوقيين

.)547،،والصدوقيينالفريسيينتعاليم

لماذاولكن.)548(الرغيفأصلهوفالخمير،خبيزوأ،خميرأبيناختلفوا

نعم.بالطبع؟الخميرةصنعفياختصاصأهلهمهل.بالذاتالفريسيينخمير

إلاهصدرهايكونلنالمسيحتعاليمعلىالوحيدةفالخطورة.المسيححذرهاوإلا

الكأسوينظفون.الأولىالمقاعديحبونالذين.والصدوقيينالفريسيينقبل.من

يسيرونوعندما.الغوغاءويدعون.وخبثأنهبأالداخلمنمملوءةوهيالخارجهن

اخذفهل.العذابمنضعفينلهمالقيامةودوم.قبورهمعلىيسيرون.وراءهم

الإجابةإن؟بهاعملالمسيحورأىسمعمنكلوهل؟النصيحةبهذهالتلاميذ

الفرن!يينضاطىءمقابلفيوهوهذالهمقال)542(

.القياصرةخميرأي(هيرودصوخمير).8/16مرضزاد)543(

./168متى،8/17هرقص)511(

.8لما6متى)545(

.18لممر8لليهوداث!ارةالفاصيةالقلوب(ه64)

.821/مرقص،21لما6متى)547(

الصحا-ممختار)خميرفيهجعلايالعجينخمرتقول.العجيئفييجعلما.الخميرة)548(

.)918

955



أينيعرفولاشيء!عنهميعرفلاالحقيقيينالمسيحتلاهيذأنهي.المنطقية

عنسنتكلمالتلاميذعنسنتكلمعندهاونحن.المسيحإنجيلأينولارسائلهم

عنهاالمسيحيعرفلاالتيالأفاجيلعنهمتحدشطالذيالتراثواجيالىتلاهيذ

تحتبوضوحتظهر.باهتةسماويةملامحفيهاذكرناكماالأناجيلوهذه.شعيئا

للغيب.المحمديوالاخبارالقرآنيةالحقيقة

أخرجهالذيالخيطالتقمالذيهوهنأو؟الخيرهصاحبهومنولكن

عيسىاهنيةبعد.فيهاوجالصالالتيالمنطقةتلكالإضافاتهنطقةمنالشيطان

تلاميذيعرفلادينأأس!سالذيبولسإنه.آياتهالثهيحكمأنوقبلالسلامعليه

!إبولس:إنه0)954(محتجينأصواتهملرفعواعليهمعرضولوضيئاعنهالمسيح

ظهرعندمافبولس.الدجالللمسيحتمهدالتي.الإلهالمسيحعقيدةوضعالذي

تشدداالأكئرللمذهبتابعأأي.فريسيأكنتإنني01بوضوحأعلنالساحةعلى

إنسانأييعتغقهافالدعوة.بالمسيحيؤمنفريسيهنكبارولا.،)055(ديننافي

التيوالتعاليم.أخرىوقيمتعاليميهدمفريسيمنيكونالغبارأما.مكانايفي

نإ.أقداههتحتفتصب.الدجالالمسيح8حتىواحدخطعلىفي.يقيمها

بهوعدهاالهيحققبأن.رجاءليأ:فقال.أيضأوضوحبكلاهدافهأعلنبولس

راجية.نهارليلالعبادةعلىتواظب.عشرالاثنىشعبناأسباطزالتوها.آباءنا

هنهووالوعد.والصدوقيونالفريسيونمنهمعشرالاثنيوالأسباط.،)551(تحقيقه

للمسيحالابهيأتيلنوهذا.الأرضأقاصيالىالنهرومنالبحرإلىالبحر

الذىالحاكمصفهفعهلجدوالملأنهمعحسىالفرلسععنلاوملهذا.هه()2الدجال

علىالماسونصفوففيعملواالذينهمالفريسيينأنكما.)553(بالملكيأتي

البحث.هذامنالاخنراقراجع)954(

.64؟/الرصلأعمال55(0)

v/6الرسلأعمالى55()1 y.

البحث.منالمدخلراجع55(2)

.الاختراقراجع)530(

056
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.)554(الهيكلبناءيعيدواكيالتاريخاهتداد

ووضعالأنبياءشريعةإلغاءهوفعلهشيءاولى؟انالخميرةصاحبفعلفماذا

النص:هذاتحتفجاءالإلغاءفرماناما5جديدلدينخميرة

نسختالشرائعوتلكمالمسيحيينعلىواجبةغرالموسويةالشريعةأ

تحتف!نهمالشريعةأعمالهبدأعلىالذينوجميع)556(المسيح!ودبعد

.A(1،55لأجلنالعنةصارإذالشريعةلعنةمنافتداناوالمسيحa(557اللعنة

ها.الأنبياءأوالشريعةلألغيجئتإنيتظنوال!:يقولالسلامعليهالمسيح

المسيحيجعلبل.فقطهذاولي!سيلغي.وبول!س.لأكملبللألغيجئت

عرفوهل.اللةأنبياءوتصديقالسماولةبالكتبالايكونالإيمانفهل.!!لعغة

الغتالتيخميرتهوضعبولسإن؟الثهأوامرهوالذيبالناهوسالاالإيمان

معيتفقإيمانقانونأقرتخميرةووضعنيقيةهجمعفيقيصرجاءثم.الشرائع

آخر.جانبهنالوثنيةبولسعقيدةهعويلتقيوقتئذالرومانيةالاهبراطوريةعقائد

.هيرووسوخميرالفريسيينخميرهنتلاميذهالسلامعليهالمسيححذرلهذا

الملأعلىخميرتهوفرض!شيئاعنهاالمسيحيعرفلابخميرةبولسجاء

أنافلا.بشريأإنجيلاليس.بهابشركمالذيالإنجيلإن+الأخوةأيهاأ:فقال

فيه.وضكواالتلاميذمنهخافالبدءفي955(.(ةتلقيناتلقتنهولاإنسانمنتسلمته

ضربالذيانجيلهبرناباووضع)056(بينهماماثماجرةبعدبرناباعنهوانفصل

البحث.منعادراجع(°°)4

4/41،8روم(555) /f v315لمظم

.51/أف!42،2/زر(655)

.01لمزر(55)7

.31/زر(55)8

.1،31؟/افلا(955)

.93لماهأعمال56(0)

561



وجلسواالمخفيةقبورهمعلىسارواالنصارىولكن.)561(بالكليةبولسمعتقدات

العاهة.الميادينفيللصليبيةيه!تفونوصاروا.الأولىالكرسيصاحباهام

هنالرغمعلىالخمير.تفكيراكافيا.منالمسيحتحذيرفييفكروالملأنهم.وذلك

الفريسيينهنالمسيححذرلماذا.قلنأفإذا.تاماوضوحأالأمرهذاوضوح

:تفسيرهفيهنريهتييجيبنا.خاصةبصفةوالصدوقيين.

تحذيريج!بأناسافرآهم.والصدوقيينالفريسيينمحالمسيحتناقشلقدأ

.)562(،بهمالاختلاطوعدممنهمللاحتراستلاميذه

:هنريهتىيجيب؟بالخميرهؤلاءهبادىءالمسيحشبهلماذا:قلناف!ذا

بخمير.الفاسدةوالصدوقيينالفريسيينوعاداتمبادىءشبهتولقد..أ

أينماتختمروهي.الانتشاروسريعةوهنتفخة.حاهضة.كالخميرفهي

.)563(،حلت

:هنريمتىيقول؟الخميرصنعفيهؤلاءخبرةمدىها.قلنافإذا

التيوالسيئةالفاسدةوطرقهم.تعاليمهمهوالفريسيينبخميرالصصودانأ

لقد.كالأكلةترعىوأن.كالخميرالبشرعقولفيللانتشارقابلةتكونأن.دبروا

خطرجعلالذيالأهر.الناسبينجدأصيتهمذاعوقد.الشعبقادةكانوا

.)564(،هولأأضدبأخطائهمعدواهم

بارع.الذكاءضديد.المعبأ.الحركةدائم.نشيطأكانبانهوصفوبولس

يسدد.الأورعيوذكاء.الألمعيبدهاءيريدلماالأهوريدير.الدرقوي.الحيلة

فيالسيطرةقويالتأثيرشديدكانأنه:أيضاوقالوا.فيصيبهالغاياتهالسهام

الدجل.أقنعةتكشفالتيالكتبجميحضأنوهذا.انيلهفىالنصارىضكك)561(

.2،/47/48هتىانجبلتفسيرفىهنريفتى)562(

لسابق.المصدر)563(

السابق.المصدر)564(

562
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نسيانعلىالمسيحتلاميذيحملأناستطاعالصفاتوبهذه.الأهواءتحريك

.56("ههاضيه

هتىيقولى؟الخميرهنالمسيحتحذيرالنصارىتفهمكيف:قلنافإذا

:هنري

فيالمستقبلبصددزائدااهتماهايهتمواأنالمسيحتلاهيذيهملهاكثيرأأ

الخطرأنمع.الخبزمنيحذرهمالمسيحأنالتلاهيذظنلقد...العالميةالأمور

إساءةأجلمنالمسيحووبخهم..هبادئهمفيبل..خبزهمفييكنلم

الأمورفيفهمهموبلادةبطءهنيخجلواأنالمسبحبتلاهيذخليق..فهمهم

علىالأمورونفهمننتبهلكيفذلك.غباوتنالنابينالمسيحكانان..لروحية

.،5661(حقيقتها

:هنرىمتىيقول؟الحاضرعصرنافيالأمورحقيقةهيوما:قلنافإذا

الكفرموجةتشبيهيمكننا.الحاضرعصرنافياننا.القولنستطيعنحنأ

بخمير.الكثيرةوالهرطقاتوالباع.الصدوقسنبخميرالمادةروحوتسلطوالإلحاد
.5671(،كليهماهنيحذرواأنالمسيحيينجميعفعلى.الفريسيين0

ترسلالتيهيالرأسلأن.الرأسهنبل.الذيلهنيكونلاالحذرإن

فيالنصرانيةعلماءهعظموصفهالذي.بولسهووالرأس.للذيلالإضارات

ف!لن.والإلحادالكفرموجاتأما5680()مالجهةتكتيكيامتواطىءبأنه.الغرب

ذلكيربيالإلحادجذورفيوالباث.لظهورهاالمباشرالسببهوكانبول!س

المذاهبأروابوارتدوا.النصرانيةرداءخلعواالعلماءمنفكم.بوضوح

لهؤلاءوأصبح.يذكرشيئأبولسدينفييجدوالملأنهموذلك.الإلحادية

البحث.هذامنالاختراقراجع)565(

2.لم48لم47هنري)566(متى

السابق.المصدر)567(

الاختراقراجح)568(

563



عندمنيناقشأن.نوقشإذاينبغيالذي.الإلحادوفرخ.وتلاميذهممدارسهم

رأسهه

هذاوبعد(الدولي)دهشقطريقعلىاليمسيحشاهدأنه.بولسادعىلقد

الجمهورمعظمانبولسعلم.الواسعة.المجاهعأحدوفي.دعوتهبدأ.الادعاء

ابنفريسيانا!الأخوةأيهاأ:المجمعفيفصرخوالفريسيينالصدوقيينهن

بولسادعاءقبلفكيف.،)956(إ!أخوكمانا!الأهواتقيامةرجاءعلى!فريسي

خاصأوالبشرلجميععامهووهل؟الإلهامهووما؟المسيحشاهدبانه

يكتبأنالحواريينلغيرحقفكيف.بالحواريينخاصاكانو!إذا.بالحوار-س

يكنلموإذا؟بلازماوليس.الرسائلكآبةفيالإلهاممنبذلاوهل.رسائل

الإلهامكانوإذا.دينيككتابالعصمةمنالرساثلهذهمنزلةهيفما.لازما

الرسائلهذهكاتجواتلقىوهمن؟ملهمأيكنلمهنالرسائليكتبفكيف.لازها

تعترفلمولماذا؟وحيهاصحةيثبتالذيسغدهموها؟المقدسالكلامهذا

يكتبلمولماذا؟()057م364عامحتىاليومبهاالمعمولالرسائلبمعظمالمجامع

قسطنطينللملككانولماذا؟بالإلهامالأولىوهم.رسائلالمسيحتلاهيذبعض

يكنلمانهحينفيالمجمعاليهانتهىالذيبولسمذهبترجيحفيالأولىاليد

يعطفهحايدأكانالمجمعانعقادحتىلأنه.مسيحياولابل.قسيساولاقديسما

.)572(؟للوثنع!نالأعظمالحبرهوالؤقتنفسفيوكان.)571(المسيحععنعلى

.؟القياصرةخميرأي57310(هيرودسخميرهنالمسيحتحذيريعنيوهاذا

.32اصحاح/لعماأ(965)

لوديسيامجمحفىالابهايعترفلمالمصيحيالتدينأصاصشبرالتيالرصاثلمعسظم)057(

(.Aiصشلبيرؤوفالسبحينلمعلىأضواءراجح)426عام

99.صالمس!ح!نعلىأضواء)571(

.الإخزاق)572(.راجع

.مر5738/16()
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عليهالمسيحأخبرلقد.البحثبنتهيوالحقيقة.عبادة.التفكيرإن

وفي.العجينوانتفخ.وضعايخرلكن.الخميرهنوحذر.بالغيبالسلام

.بمصباحتمسكأورشاليمجوزوأماههم.الأعمىوراءالأعمىسارالوحل

علىالعجوزوتسير8الأغب!شزجاجةخلالمنضوءهيخرج.القبورحفاركمصباح

اتجماهفي!صوتهاصدىعلىيسيرونالعميانقطعانووراءها.الوحلفيالضوء

إ.إالدجالإ!المسيح

الطعاميأكلالذيالخاصالإلهعقيدةعلىركزالتوراةأملىالذيإن

ولكنباليهودترتبط.صلةبأيللتوارةتمتلاعقيدةوضعوبولس.يعقوبولصارع

وقرناء.لليهودخادمأيعتنقهاهنليكونوذلك.)574(اليهودغيرإلايدخلهال!

الألوهية.والثانية.السلطةالأولىقضيتينعلىركزوا.وعملاؤهالدجالالمسيح

المسيحعملاء.الهجومخطوطمنخطفهيالأولىاها.الهجومهدفهيالثانية

أجلهن.التوحيدعقيدةفيثقبإحداثأجلمنطاقاتهمبكليعملونالدجال

الفطرةوهذه.الفطرةأعماقأصاقفيهغروسالتوحيدولأن.الدجالالمسيح

لنمووفقاالخطواتلهاويحددوايذكروهاكيوالمرسلينالأنبياءتعالىاللةبعث

بهأضركمنكلتوعدتعالىالثهفإن.العقللهذاالكونوعطاء.الإنسانيالعقل

.الدجالالمسيحطريقذلالدنيافييذيقهوأن.الفيامةيومفيهاخالداجهنمبنار

جميعا.الثهخلقدونمنالدجالالمسيحأصحابالأذلاءلليهودذليلافيكون

المسيحطريقعلىأصنامكتابنافي.صيادابنهلفنغلقونحنوختاما

ولكنها.أهورفيواختلفتأهورفيتشابهتالتيالأصنامبعضنقدم.الدجال

واحد.هدفأجلمنواحدطريقعلىجميعأ

وعلموا.بالتوحيدجاؤواالأنبياءلأن.عؤيرالنبيأقصدلا:عزرا(أولأأ

تظهركياختلفواوفيه.عزيراسمتحتاضتغلالذيهذاأقصدإنما.التوحيد

.الاختراقراجع)574(
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يكتبلملاوقالوا!التوراةكاتبإنه:قالوا.باحثعقلكلأهامالحقيقة

:وقالوا.موتهبعدكتبالسفرلا:وقالوا.بهخاصاسفراكتب:وقالوا.التوراة

موسى.بعدلا:وقالوا.موسىزمنعاش:قالواثم.النسبمجهولانه

فجرت.ماءفيهإناءمنفسقاه.الصحراءفيعزراقابلرجلاأن:وقيل

عزراقابلالذيهوبالنورمملوءأمجهولإرجلاإن:وقيلإ)575(صدرهفىالتوراة

وعزرا.هجهولبالنوروالمملوء.مجهولالرجلولكن.ماءوسقاهالصحراءفي

هجهرلأ.

يذكر.الانتهاءمجهول.الابتداءمجهول.النسبهجهولى:بولس،ثانياأ

طرأت.دمشقطريقفيوهووفجاةاليهود)576(بهاكلفتهمهمةفيكانبولسأن

نورفجأةحوليأضاء..دمشقمنمقربةإلىوصلتلماأ:بولسيقول.الفكرة

يسمعوالمولكنهم.النورمرافقيرأىوقد..الأرضعلىفوقعت..باهر

.()77،الصوت

أنا.قالأ:بولسيقول؟بولسغيريسمعهلمالذيالصوتقالفماذا

فمن.(،)78تفعلهأنعليكيجبهالكيقالوهناكدهشقوادخلقم!يسوع

إلىذهبعند!مااسمهعنلنايقللم؟يفعلأنيجببمابولسسيبلغدمشقفي

غيرأنهذلكعلىوالدليل.يحدثلمهذاهنشيئالأن.يقللموهو.دهشق

لهالمرافقينأن.قبلهنصرححينففي.آخرهوضعفيبالكليةهذهأتواله

!الصوتسمعوالقدأآخرموضعفييقولنجده.الصوتيسمعواولمالنوررأوا

بالذهابأمرهلهظهرعندماالمسيحأنيقولحينوفي()97(النوريروالمولكنهم

.192/1الطبري(ه7ه)

26/12(.6،لم22أعمال)الشحيوخومجلسالكهنةرئيس)576(كلفة

.22/6،9أعمالى577()

57()A22/9،01أعمال.

(95)V9/7أعمال.
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أعطاهالمسيحأن.آخرهوضعفييقولنجده.فعلهيجبهاليتلقىدمشقإلى

...الرؤيابهذهوشاهداليخادمالأعينكلكظهرتفقدأ:لهوقالفوراالرسالة

.)058((الأناليهاأرسلكالتيالأهمومن.شعبكمنوسأنقذك

الأولىالمدخلفيالأولالمقعدصاحبالأولالرجلأقوالىتضاربتهكذا

ا!يح.صلبفيقبلهنالأقوالتضاربتكما.النصارىعلىبهدخلالذي

تقولى:نصوصالنصارىأيدىوبيننورأرأىأنهبولسادعىلقد.وقيامتهودذنه

بعدبولسوجلس.)581((!!نورملاكشبهإلىض!بهلهيغيرنفسهالشيطانإنأ

الشيطانإنأ:تقولنصوصالنصارىايديوبين.الأولالكرسيفيهذاادعائه

بول!س!وذهب.)582(،يدهفيالمقدسوالكتابيأتيعندهاخطورةأكثريكون

هنإلا.شعئأبولسعناحديعرفلا.المحققونقالىحتى!الانتهاءالمجهول

ولا.حياتهتاريخالرسائلولاالرسلأعمالسفرفيوليس.الرسلأعمالسفر

وجهعلىنقررأناستطاعتناعدمرغم!وفارارفريدريكد..ولقول.موتهتاريخ

حيزفيويحصريستنتجقدكليهمافإن.بولساستشهادأوميلادتاريخالتحقيق

.)583(اضيق

قس!نطينإيمانتثبتكثيرةادلةتوجد:قالوا:قسطنطين،ظلثأأ

وقال.)584(الوثنيةفياعتقادهاستمرارتوضحكثيرةأدلةوتوجد.بالمسيحية

الوثنيين.معوثنياحياتهآخرحتىظلقسطنطينبأنالقوليمكن:كيمالمؤرخ

نإ.لا:فيشروقال()85الاريوسيينهعوآريوسيا.الأثنايوسيينمعواثنايوسيا

.62/61أعمال(085)

3./1كورا(185)

.الاختراقراجع)582(

.43ابسقا/تحقيقالحقاظهار)583(

.902شلييصواءلمرؤؤفكلمةالىدعالوا)584(

.902السابقالمصدر)585(

567



مجهولإنه:وقالوا.رصميا)586(المسيحيةيعتنقلنمقسطنطينالإهبراطور

.V()58زناولدإنه:آخرونوقال!!النسب

المكتوببولسجوالفيالأصناممنالمزيدوضعالذيهوهذاوقسطنطين

فيمايومأبجنودهسائرأكانقسطنطينأنهـلقالى.)588((المسيحيالدين)عليه

صوتاسمعوقتئذ.يدورالهواءفي.نورمنصليبأفشاهد.الخلاء.الصحراء

.958()!!....يناديه

العمادابنعنهقال!الحرةيومضاع!الن!سبمجهول:!يادابن،رابعاأ

وقال.)095((تاريخهاعلىأقفلمولكنيالهجرةبعدبدلاوقعتأخباره)

وقال.)195((هوقبيلةأيهنيدريولا.اليهودهنأبوهكان5:الإصابةصاحب

ينقبلمصيادوابن.)295("فيهمدخيلأواليهودمنكان":الأحوازيتحفةفي

بني.والعدولىالثقاةعصرفيواختفى.الإسلاميةالأسماءيحمللأنه.أحدعنه

العامة.المساحاتوجرائم.الأولىالمقاعدأصحابأمية

رأيوقال.بصحابيليسلا:آخرونوقال!صحابيصيادابن:قالوا

أحاديثبذلكهصادراالدجاجلةهندجالبل.الدجالالمسيحهويكنلم:ثالث

فيلهيختبىءكانالنبيأن.معنىفيضقهوغير.النقابعنهتكشفعديدة

تأتيهذاعصرنافيالحدثتشريحعملياتإن.دارهعليهويقتحمالنخلجذوع

نأفيمكن.المصادربتعدديمتازعصرنالأن.سابقةعصورفيمنهاأكثربثتائج

ولاحولولا!الحجاجأويزيدأومعاهـلةيقراهالمالتيالأحاديثغفيرأمنتقرأكما

.012اب!ابقالمصدر(865)

.112الابقالمصدر(5)87

.الأصنامرأجع958()588()

.021العمادابنلمالذهبشنرات95(0)

.3لما43الإصابة(95)1

المصدرالشابق.(95)2
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ذنوبنالنااكفرربناة.إ)395(أخطأناأونسي!ناإنتؤاخذنال!ربنا!،بالكه.إلافوة

خيروأنت.وارحشالنافاكفر.امناربنا!.)890(أأمرنافيوإسرافنا

ضيءكلىعلىإنك.لناواكفر.نورنالناأتممربناة.إ)595(الراحمين

.()69"قدير

الخاتمة.!أو!البداية

أولواولبذ!.واحدالههوإنما.ولبعلموا.بهولينذرواللناصبلاعهذاإ

.)795("الألباب

العاقل.المخلوقذلك.الإنسانبعينالأحداثذرىأنيعلمناالقرانإن

ملجومواالعيونهعصوبواونحنعليناهيتمرأوالأحداثعلىنمرلاوأن

لوجودورهز.الثهاياتمنآيةحولناظاهرةكلفيأوحادثةكلفيلأن.العقول

الأحداثعلىالمسيطرهوسبحانهالئهفقدر.الطبيعةوسميريسيرناأعلى

إلىبهاوينتهي.المرسومالطريقفيالأحداثيدفعسبحانهوالثه.والمصائر

الهدفهذاوراءوهنهدفورائهمنيكونوانبدلاحدثوأي.المحتوهةالنهاية

خلقنا.لماذاأولأعلمناإذاإلاحقيقيةنتائجالىنصلولننتدبرهأنوعلينا.حكمة

.هدفوراءههنكان.حدثفهذا.ابنهيذبحأنأبإلىاوحىتعالىالمحةإن

لماذا.إجابةتوجدأعماقهوفي.جيدامهمتهيعرفكانالسلامعليهوإبراهيم

عنشمرلهذا.افىطاعةهنبدفلا.الئهعبادةأجلهنخلقولأنه.خلقنا

وقديما..للمعبودالعبدطاعةانها.ولدهيذبحأنالرؤياجاءتهعندماساعديه

إلىثمطينإلىتحولتترابمنلحفنةيسجدواأنالملائكةسبحانهالحقطالب

.286البفؤ)395(

.471عمرانآل)195(

95()O901المزمنون.

.8اقحريم)695(

.52ابراهيم)795(
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الفطرةقانونعنشذالذيإبلي!سإلا.خلقوالماذايعلمونلأنهم.فسجدوا.بشر

.الاستكبارورقةوهي.هرةلأولأظهرهاجديدةبورقةوجادل

هذهوهن.الورقاتالافعباءتهتحتمنخرجتالإبليسيوالاستكبار

فهمفيالفطرةوعلىالعقلعلىالاستكباراوالأحداثفهمعلىالاستكبارالورقات

نأيعتقدإنسانأومغيبإنسانإلا.عقلهعلىيستكبرولا.الأحداثهذه

يطرحها.إبليسورقاتمنورقةالحقأنيدريلاوهو.بالحقمملوءةجمجمته

هذامنينجوولا.الإبليسيةالحقورقةعلىفتتصارعفرقةسبعينمنأكثرعلى

بينالتمييزعلىالمقدرةلديهاأنهامصندرهونجاتها.واحدةفرقةإلاالصراع

وضعتالمعاصروالإنسان.الحقدلةالحقةطاعتهامننابعةومقدرتها.الورقات

منوضعواوالذين.التورعبرداءأحيانأالمتلحفةالاستكبارورقاتمنأجولةحوله

فيأخرىميادينالإنسانبنيمنالبعضأماميفتحواأنأرادوا.الأجولههذهحوله

فمثلأ.وغاياتهماهدافهمهميحققواكيئ.غايةولاهدفلهاليسأخرىاتجاهات

الأمينيدعىالمسيحيةفيهوشملهمسيشتتالذيالأيامقديمأناليهودوجد

الإسلاهيةالساحةعلىفطرحوا.المنتظرالمهدييدعىالإسلاموفي.الصادق

.والفطرةالعقلعلىاستكبرواأنوبعد.والورعالحقأصحابتلقفهاقصاصات

خرافة.المنتظرالمهديأنأعلنوا

والمهدى.الدجالوالمسمح.مرلمابنالمسعحبأنأخبرب!الهدىنجبىإن

.يجديلنالحقيقةهذهفيوالتشكيك.الزماناخرمحالةلاقادهون.المنتظر

والمهدى.صيادوابنالدجالالمسيحوأخبار.الأديانجميعمصادرفيثابتةلأنها

غيرعلىوتأويلها.واستكبارظلمف!نكارها.والسنة)895(الشيعةهصادرفيثابتة

بشارة)كتابهفيالكاظميحيدرالسيدبعضهاوثقلالأنواربحارفيوردتصيادابن)895(أحاديث

تقطحفلاثةالحديثوفيالدخانحديثالأحاديثهذهومنالإسلاميالكتابط،الإ!م

اخسا..اخسأ):النبىلههالالدجالالمسعحهوصحادابنأنلعرفونهكانواالصحابهبأن

أيها=.لأصحابهقالئم.لكقدرهاإلاتنالولن.أملكتبلغولكنأجلكتعد!والنف!نك
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النقاءإلىيرمزوالمهديالماديةإلىيرمزالدجالىالمسيحأنمثلاكالقولحقيقتها

عصرفيفتنةوجوديتصورأنللعقليحقولاالدجاجلةمندجالصيادوابن

.()99السلامعليههوسىزمنفيبالعجليفتتنوالمإسرائيلبنيوكأن.الصحابة

العديدأندعوىتدت.الحائطعرضالمهديباحاديثضربواالتلجيمدعاةإن

التوحيد.نلغيفهل.لهمنمولالق!اسهذاوعلى.المهدويةادعىقدالناسمن

تعرفالمهدويهادعواالذينإن.الأعلىالمصريينربأنهادعىفرعونلأن

وساحةالعربساحةعلىالمهدىعقيدةقاوموافاليفود.تاريخهمهنهويتهم

أها.بهذاواكتفواأحاديثهفيشككواالعربيةالساحةفعلىهختلفةبطرقالعجم

السودوالراياتالآشورييخرجأينمنلعرفوناليهودولأنالعجمساحةعلى

ناعلموا.المناطقهذهاهلعروقفيتجريالمهديعقيدةأنيعرفونولأنهم

فيهمتتوفرأفرادصنعإلىفعمدوا.طائلورائهامنيكونلنالأحاديثفيالتشكيك

كلوتمهدالحلقاتتتسع.السلعةهذهوبصنعالمهدويةيدعوكي.هعينةشروط

بنيعجوزصنعتهآخرمهديوراءجنودهوجدالمهديجاءفإذا.للأخرى!ة

حرمالذي.القديانيةهلفقراءةعندبوضوحتبدوالحقائقهذهإن.إسرائيل

وجلس!ويافاحيفاإلىههديهانائبهرولالذىالبهائيةوملفالإنجليزحربمهديها

الكرمل.جبلعلىاليهودطعاميأكل

تفاص!يلها.اليومنقرأالتيالأحداثفهذه!وقفةتحتاجالساعةعلاهاتإن

الكبير.الكونيالانقلابقبليظهرهاأنالثهأراد.ودولىأعلاملهاسيكونغدأ

الىادخرهتدوجلعزاثهوإنالدجالالمسيحقومه:أنذرإلانبياوجلعزاثهبعثهاالناص=

وردكما،91صالإسلامبشاؤ"بأعورليسربكمف!نأمرهعليكمتشابهفمهما.هذايومكم

صدقههنفالشقيصايدبنصايدالدجالالمسيحمنألا)طالبالىبنجمليحديثأيضأ

.84ص(كذبهمنوالسعيد

بهاثهأمتحنفتنةكانصيادابنإن)قبلمنذكرناكما.ضرحهفيالخطابيسيمانأبو)995(تال

زمانهفيموسىقومافتتنوقد.بينةعنحيمنهـلح!ىبينةعنهلكمنليهلكعباله

اله.هدا.منونجاوأهلكواقومبهفافتتن.بالعجل
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هعرفتهسبحانهأوعالتيالبشرية.كلهاالبشريةعملحصيلةاظهارهافيفيكون

المخزونوهذا.الأرضالصلامعليهمآأقدامتلنسأنقبلفطرتهاهخزونفي

ظهورهمهنآدمبنيهنربكأخذواذأحكمةالهدفهذاوراءومنلهدفكان

يومتقولواأن.ضهدنابلىقالوا؟بربكمألستأنفسهمعلىوأشهدهمفريتهم

يكؤنلاحتى.الغيبعالمفيأخذفالميثاق.!كافلينتاعنكنااظا!مات

وماضيحاضردنيا.القيامةويومالماضيالغيبعالموبين.القياهةيومعذرهناك

القيامة.يومنتيجتهوتظهر.الميثاقلهذاالاختبارلكونالدنياهذهوفي.ومستقبل

بل.فقطالفطرةركيزتهتكنلمالدنيا.فيللإنصاناختباؤان.الحقاثهفصلومن

المعارفلتطوراتوفقابالمزيد.والوجدانالعقليمد!واكيالرسلسبحاثهأرسل

السلامعليهمالرسلفبين.الدنياعالمفيبالغربةالفطرةتشعرل!حتى.الإنسانية

.ويؤهنوا.هـل!فكروالععدبروا.الساعهعلاما!الثاسأهامووضعوا.وذكروا

.الأخرةاتجاهفيواسعةخطوةيخطوالإنسانأنتعنيتظهرعلامةكلىأنولعلموا

الجميعوقفانفرطف!ذا.الواحدالعقدفيكالحباتلأنهاالعلاهاتستتوالىوحتما

لاحقيقةهذهان.عليهمشاهدةفطرةصدورهموداخل.عرابأوالشوعالتابع

.الاستكبارأوراقمنورقةايعليهاتعتمأنيمكن

أنتم:السياسيةالفربقياداتلجميعأقولحقائقولأنها!إحقائقهذهفكل

لحياتكم.سيعطيفالإسلام!مضىوقتايهنأكئرالإسلامإلىحاجةفيالأن

للسعطرةفكرةيعدولاالغربضةالحضارةفيللعلمالأساسيالهدفإن.هعنى

فيالثهآياتعنالبحثهوالأساسيفمحركهالإسلامفيالعلمأما.والاستكبار

بلوالإيمانالعلمبينحاجزايضعلاوالإسلام.اللههشيئةلتحقيقوالتاريخالكون

الإسلامفيوالإنسان.للتجزئةقابلةغيرمتكاملةوحلهنظرهفيلأنهمابينهمايربط

فيالثهوخليفةتعالىافهبمشيئةيليقالذيالجمالفيهاليوجدالأرضفياثهخليفة

ضيءكلعلىوالقدرهشيءكلهلكيةأي"أكبراطة"هوالإيمانينداؤه.الأرض

وإن.العالمالحاكمالأمروحدهوهوالمالكوحدههوفافهلثهشميءكلوهعرفة
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أرسلهالذيللمنهجوفقاالإنسانبهايقوماجتماعيةوظيفةالكونهذاخيراتافىارة

AI.

منصورةأيفيالمساواةاختلالهـلكره.الطبقاتفكرةيعاديوالإسلام

معالمبعضهذه.أحدعلىثرائهأولونهأوجنسهأوبمولدهلأحدفليس.الصور

نأأجلهنأواتباعهبضربلتقومواعنهاليهودتقاريراليكمترسلالذيالإسلام

عليهم.خطرااليهوديراهاالتيالأهاكنفيضربهمعلىبالتوصيةتقوموا

!العامفيواحدةهرةشعوبكمهصالحأجلهنتفكرواأنالىأدعوكمإنني

طعميحملجديدبمذاقشععرونيجعلكمبانكفيلالواحدةالمرةهذهفتفكير

تسمونههامناطقأنستجدونالعسكريةخرائطكمإلىانظروا.الحقيقيةالحرية

السببعنأنفسكمسألتمفإذا.لكمالمكلفةالمناطقأكثر.الأوسطبالشرق

سألتمف!ذا!حمايةمنلهمابدولاالمنطقةفيإسرائيللأنأنفسكمستجيبكم

الألفيالملكتدخلونبهاوالتيالجديدعهدكمذكرهاالتيالعلامةعنرهبانكم

تدميرتمإذاإلايأتيلاالملكهذاإن.لكمسيقولون.الرؤياسفرذكركماالسعيد

كتابكمكانإذاأنفسكمواسألواالرهبانوجوهوإلىالخرائطإلىانظروا!إسرائيل

ثم!!والإجابةالسؤالىكرروا؟إسرائيلتساعدونفلماذاالعلامةهذهأعطاكم

.!!!وفكروا!!فكروا

!العظامالغربقادةيا

لهذاحاجةفيوأنتمإ!يكفيشدوبكمفيالعامفيواحدةهرةالتفكير

كفواولكن.عل!كمنفسهلفرضلنفهو.إلمهحاجهفىلكونوالمفإذا!!الدلن

أجهزةونشاط،الباعهرصدأنواعلموامكانأيفيوهواردهماتباعهعنأيديكم

كتب.منايديكمبينفيماعندكمالمذكوراللةقدريمنعلن.حولهمهخابراتكم

:العقادالأستاذقالفكمانحنأما.أردتممافلكم.لنصيحتناتسمعوالمفإن

مانحتقركيفيعلمناانالثهفشاء.الكثيفةبضخماهتهالغربهذاهالنالقد"
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وأجهزةالعملاقةوالمدهراتالطائراتحاهلاتأننعتقدلأنناهذا.6(00يهولنا")

فوقالقاهرالواحدالثهفيهايتحكمالعغاصركللأنوتافهةحقيرةهذهكلالتجس!س

.عباده

بعدالمشهورنداءهالأيوبيالدينصلاحوجهها.يهوديةأمكانتنصرانية

يوشعفيهقالىالنداءوهذا.القدسدخولىحقلهمبانالأديانلجميعحطينهعركة

إلىالعهودفجاء.طعبهبادرةكانانه.الصلعبعمنعالمكعابهفىالعهودىبراور

فيهكانالذيالوقتوفي،التجارةأعمالوزاولوا.الكاملةبالحريةوتمتعواالقدس

فىالعبريةالجامعةكانت.لبنانجنوبفيالمسلمينيذبحوناسرائيلجنود

إضرافتحتكانالاحتفالوهذا.حطينيومالدينصلاحبسماحهتحتفلإسرائيل

..االهودكانوهكذانحنكنافهكذا.)106(نفسهبراوريوشمع

إليهاينتس!بالتيالساميةإسرائيلتعاديفلماذا!اليهودضدلسناونحن

الشعبجريمههيهاالمختار)306(؟الثهشعبهمالذينالمسلمينوتقعل06()2العرب

لهيلوحونالدولعظماءإسرائيللهتجندحتىالأممليقودالثهاختارهالذي

كنتمفإذا!حطينروحهيهذههل؟يستسلمحتىالرغيفسلاحباستعمال

المستقبلحطينرجالبأنأعتقدفإنني.تفعلونهالذيهوالصحيحبأنتعتقدون

قادةأكبرتدفحون!تعرفونولأنكم!أيضاهذاتعرفونوأنتمجيدايقدرونسوف

الخليجمنيهواءراياتهترفرفسلامعلىا!صولىأجلىهنالغربدول

،!الإسلاهي

هقدرأكانلو!واعلموا!الدينهذااتباععنأيديكمكفوا!الكتابأهليا

ولمات!إليهوجهتالتيوالضرباتالتحدياتاماملزال.يزولأنالدينلهذا

العصرية.المكتبةط،83!صالعقادلمفلطينوقضيةالصهيون!ة6(..)

.9العددالعربصوتجريدة06()1

.(21/511كنز)والحكلوالترمذيأحمدرواه،العربأبوسام8النبيلحديث6(.)2

المعالمراجع)306(
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العقيدةإن.اتباعهنفوسفيالتيالحياةتلك.بحضارتهوأقصد!حضارتهوانته!ت

وهذه!حدثكلوهعيومكلفيوحياةروحاالإسلاميالجسدفيتبعثالإسلاهية

لاالحياةوعقيدةالحياةعقيدةلأنها.أماتهامنتميتولا!أحياهامنتحيالعقيدة

.أحداتميت

هذااتباععنأيديكمكفوا!الكتابباهلأدصكمإنني!الكتابأهليا

تعيشأنتستطيعالذيالوحيدالعالميالنظامهولأنهليبقىجاءالدينفهذاالدين

فغدااليومالحقيقةهذهفهمعلىقادرينغيركنتمفإن.الأجناسجميعظلهفي

بها.ستقرون

فيالمسيحيةالمذاهبقياداتلجميعأقولحقائقولأنها..حقائقهذهفكل

اليومفيإنه؟الإسلاميالعالمضدترتكبالتيالمجازرمنأنتمأين:العالم

والهند.الصينحدودإلىفرنساوجنوبأسبانيامنتمتدالإسلامحدودكانتالذي

لهامجاريالدموعخطتأنبعدأنتمفاين،واحدةدمقطرةالإسلاملكميرقلم

لأنكم!بعضابعضهميقاتلالمسلمينبأنتقولوالا.المسلمينأطفالوجوهعلى

سنة.ثلاثينبعد.ملاهحهابعضتبدوالعالمهذافيالحقيقةبأنالناسأدرى

إصدارإننقولالغربلدولالسياسيالقرارفيلكمدخللابأنهقلتموإذا

تادةتقبلهسياسيقرار.الصهيونيةالنظروجهةاتبرىءاليهودوتتبنىلوثائقالفاتيكان

قرارأيضاالتاريخفيمرةلأولاليهودلبهنيسالبابازيارةوإن.بالارتياحالغرب

المسلمينوديارأفريقيافيالباباجولاتوإدت.بالترحابالغربقادةتلقاه.سياسي

التبشيريؤديبحيث!المسلمينبينالتبشيرمثهالهدفسياسيتحركايضأهو

الغربيةالإعلاموسائللهالهللالجولاتهذه.أعدادهمتقلصإلىالنسلوتحديد

.بالارلياحالغربقادةويتلقاها

يترتبلاأنبشرط؟بالارتياحالمسلمينأطفاليتلقاهقراراتصدروالافلماذا

وأنبدلاالإرهابإن؟ممكنأهذافهل!سنةثلاثينبعدتنصيرهمالقرارهذاعلى

كلعلىالقادرالمةلومإلىبالجميعلصلحتىالرقعةتتسعثم!بالدفاعيقابل
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.اليهوداجلهنالحربهذهإلىبالعالميدفعالذيالجيلىأنتمتكونوافلا!ضيء

الدجالىالمسيحهوبهتبشرونالذيالإلهالمسيحأنالبحثهذافيبينالقد

هجيءبعدسيأتيالذيأي+هريمابنبالمسيحالتبشيرأردتمف!ذاأولايأتيالذي

الوثنيةالقبائلفيبهذافبشروا(نبي)السلامعليهمريمابنف!ن.الدجالىالمسيح

ديشا.ولنادينكمولكم.بهيقولونلأتهمبهذاالمسلمينبينللتبشيرداعيولا

النبي:يقول.الحجةعليكموقامت

دخلالابييؤمنفلانصرانيولايهوديولاالأمةهذهمنبييسمعأحدهن)ها

11العمالكنز)الحاكمرواه"النار 4/ 5 r.)"ومن.حياأدركتمنرسولىأنا

اثهرسولأنييعلمإل!صيءمقما)(.االم404كنزسعدابن)."بعدييولد

فيلأهينإنيواللةأما)(.11لم411)كنزالطبراني".والإنسالجنغرةإلا

أناإنما!الناسأيهايا)(.413/11كنز)الطبراني."الأرضفيوأهين!السماء

.(11لم44كنزه)والبيهقيالحاكلم."ههداةرحمة

اولأ:العالمفياليهودتياداتلجميعقو1Jحقائقولأنها..حقائقهذهفكل

مفروغأهروهذا.اصرائيلبنيأنبياءوأخوتهالسلامعليهموسىاتباعضدلسنانحن

يوهناحتى!النبيبثةمنذعليهمعدوانبأيتبدىءاليهودلمونحن.بحثهمن

معاركهمجميعفيالفتيليشعلونكانواالذينهماليهودأنتخبرنافالسيرة،هذا

.الأقلياتضدالمسلمونولوكان!النيمع

فينعرفأنينبغي:المسلمينلجميعأقولىحقائقولأنها..حقائقهذهإن

ثم.أولانفسهامعرفةمنلهابدلا.شريفةحياةتحياأنتريدأهةأيأنالبداية

بدقة.أهدافهاعرفتاذاالاوذاكهذاالأهةتعرفولن.لهاالمضاثةالقوىمعرفة

علىالهدفنحوتسيرأنLoف!.حقيقتهاعلىالنفستظهرالهدفطريقفعلى

علىيساراأوعليهمالمغضوبعلىيميناتسقطأنواماالمسعقيمالطريق

نبيفكلالهدفهذاأعداءمعرفةالأولالمقامفيتعنيالهدفومعرفة.الضالين

هذهأصحابخطواتستكون.الباطلبأوراقالحقأوراقاختلطتف!ذاأعدوله
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الثهخلقمنذفتنةأعظمبحقهوالذيالدجالالمسيحاتجاهفىمحالةلاالأوراق

أعداءناولاولاأنفسنانعرفلمطويلةف!تراتعلىإننانعترفأنوينبغي.آدم

أهدافنا.

سيغضمبالبيحثهذافىأهيةلبنيتناوليأنأيضاالبدايةفيأقولىأنويشغي

الرغيفقاعدةأرستلأنها.والغايةالهدفهيلهمبالنسبةأهيةبنىلأننظراالكثير

الوحيدالطريقنها3تصورهمفىالتي.الماءوأنهارالخبزجبالقاعدةأيوالدينار

هذاوعلى.أميةبثيبعيونقرىءالتاريخهذاوعلى.العلياهياللهكلمةلتكون

وابنوزيادفيزيد.الجنودرأسعلىحجاجأيدامماحجربأيالكعبةرجمت

تكونأنأجلمنتعملالتيالخلافةوأسوهمهولكلمنالنجأةسفنهمزياد

البر.عبدابنذكرهاتاريخيةلمحةأقدمهؤلاءوإلى.العلياهياللهكلمة

نحنفيماتقولما:حازملأبي"الأموي"الخليفةعبدالملكبنسليمانقالأ

أميريا:لال!إليئتلقيهانصيحةفإنهابدلا:قال!اوتعفني:قال؟فمه

مشورةغيرمنعنوةالملكهذاوأخذوا.بالسيفالناسقهروااباءكإن.المؤمنين

شعرتفلوارتحلواوقد.عظيمةهقتلةمنهمقتلواحتى.هنهمرضاولاالمسلمينمن

لهم!قيلوها.قالوابما

قلت!مابئس:الخليفةجلساءمنرجللهفقال

ولالاناسليبينهالعلماءعلىالميثاقأخذقدالثهإدن:حازمأبوفقال

.!يكتمونه

؟الفسادهذانصلحأنلناوكيف:سليمانقال

علىيقدرومن:سليمانفقال.حقهفيفتضعهحلهمنلأخذهأن:قال

،.النارولخافالجطيطلبمن:حازمأبوقال؟ذلك

نقولنحن.القلبوضربالهدمهعاولحملومعاوية.بفتنةبدأالتاريخإن

كانالسهاموتصويب.هاشمينوهمقريشقلبولكن.قريشفيالخلافة

عنيالثهيصرفكيفتعجبونألا!:-لمجزالنبىفيهمقالىإجمالأفقريش.إليهم
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.وفيt(06محمد")وأناهذهمأويلعنونمذممأيشتمون؟ولعنهمقريششتم

ولدمنكنانةاصسطفىوجلعزالنهإن!:والسلامالصلاةعليهقالىالتخصيص

منواصطفانيهاشمبنيقري!شهنواصطفىكنانةهنقريشأواصطفىإسماعيل

فإلىلييستجيبرالمفإن.كافةالناسإلىبعثت":وقال.إ)506(هاشمبني

فإن.هاشممبنيفإلىلييستجيبوالمفإن.قريشفإلىلييستجيبوالمفإنالعرب

هنهاشمبنيمكانةنعلمالأحاديثهذهفمنأ)606(وحديفإليلييستجيبوالم

جريروابنأحمدروى.هاشمبنيداخل(كثرالصورةتتضحولكيلج!النبي

وانذر)الأيةهذهنزلتلما)706(أسننهفيمنصوربنوسعيدوالطحاوىوصححه

فأكلوا.ثلاثونفماجتمع.بيتهأهلهنيكي!ي!النبيجمع!الأقربينعشيرتك

ويكونالجنةفيهعيويكونوهواعيديدينيعنييضمنمن:لهمفقال.وشربوا

ثم؟بهذايقوممن!بحراكنتأنتالثهرسوليا:رجلفقال.أهليفىخليفتي

طالب:أبيبنعليفقالواحداواحدأبيتهأهلعلىهذاوعرض.الأخرقال

إ،.!أنا

رواهماوهو.واحدجوهرها)806(عديدةطرقهنرويالحديثفهذا

بنربيععن(الثقة)عوانةأبيعن(الثقة)هسلمبنعفانعنحنبلبناحمد

يابني":قالأهلهجمعلمايكظالنبيأن.عليالمؤمنينأميرعن(الثقة)ناجذ

هاالأهرهذاهنرأيتموقد.عاهةالناسوإلىخاصةإل!يكمبعثتإنيالمطلبعبد

أحد.إليهيقمفلم؟ووارثيوصاحبياخييكونأنعلىيبايعنيفأيكم.رأيتم

.914/11العمالكثزوالنسائي،4/25البخاري06()4

/45كنزا)أخرىبطرقوالبيهقيسعدوابن36(0،3660حديثه)صحيحبسثدالترهذي6(0)5

11(./427العمالكنز)سعد)606(ابن

.(1/)706912(كنز)

والب!همىنعيموأبيخزلمهوابنجرلروابناسحاوابنوروا.،915/1المسن!أحمد806(روا.)

.28/2الكاهلفيالأثيروابن217/2تفسير.فيالطبريوروا.العمالكنزفيمختلفةبألفاظ
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قالعندهاعليأأنواحدوجوهرها.هخملفةبألفاظالرواياتوأجمععت."عليوقام

فاسمعوافيكموخليفتيووصييأخىهذاإن"لهمالنبىقال،أبايعكأناأللنبي

يقولأنعجبايكنلملذا.هاشمبنيهمالأمةقلبإننقولهناهن.وأطيعوا()906(له

هذاوليس.الترمذيرواه.(مؤهنيبغضهولامنافقعليايحبلا":جمم!النبي

الوجودطبيعةفيأصلةسنةالبعضعلىالبعضتفضيللأن.الفطرةعنخروجا

وقال.43الأنعام!عليمحكيمربكإننشاءمندرجاتنرفع):تعالىيقول

الملائكةمنيصطفيالته)شأنهجلوقال!بعضعلىبعضهمفضلناكيفانظر)

معاويةيجدأنالأعجبولكنالعجيببالشيءهذايكنولم!.الناسومنرسلا

نأيوم،أناأللنبيقالالذىالإهامحاربمعاويةان.هيتولاهن.الطويلوطابوره

الساحة.علىمعاويةهيمنأنوبعد.للإسلاميكيدونشاكلتهعلىومنهعاويةكان

تثبتالصيحبةان"عنوانتحت.القداسةدائرةفيبعدهمنجاؤواالذينادخله

حديثهعنىأنظنواالعنوانهذاوتحتيره)061(لموإنالنبيعصرأدركمنلكل

ماأحسنعلىكانواالجميعإن.يليهوالذييليهوالذيهذاقرنيالقرونخير

وعلىخير.هذاكلالمسلميندماءوسفكالكعبةوضربالحرةوموقعة.يرام

تلك.الأعمقاعدةعلىيصدركانالحكمأنمرجعههذاوكل.يرامهاأحسن

وابنويزيدالعاصوابنوالأشعريوهعاولةصيادابنفيهاتنفسالتيالقاعدة

يشعرالباحثينأكثركان.القاعدةهذهعلىالقرونخيرحكمخرجولما.زياد

.القرونهذهفيالخيرعننبحثلافلماذا؟العصورهذهفيخيرأي.بالقلق

بنيمنالعقيدةحراسكانأين.هاشمبنيعلى.القلبعلىالضوءنسلطونحن

الحديثعليهمنصالذينعشرالاثنيالأئمةهموهن؟ائمتهمذهبومتىهاشم

)611(إنالكعبة-أيالجديدةاورشاليمحراسأئهموابلغالرؤياسفرإليهموأضار

.2لمالأئير28ابن،2/217الطبري906(

للقرافي.التلقيحضرحعن213للسيوطيالراويتدريب061(

المعالم.فييراجععشرالاثنىالىالرؤياسفرداشارة.عزيزأالإسلاميزاللا611(حديث
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يعنيوهذاالأولىالثلاثالقرونفيكانواجميعأالبمتأهلأئمةأنيجدالباح!

فىالقلبدائرةالمركزدائرةعلىإلا--ينطبقيمبهن--أبطلاالقرونحيرحديثمعئىألت

فالجمماهير.حولهاانمضث..منقدالجماهيرإنالدائرةيضيرولن.هاشمبني

ليسللعلمالهاشميةالذريةوحمل.جاهليةهيتةهاتتوإلاإمامهاتعرفبأنمطالبة

هويريدلمنكتابهعلميعطياللهلأنالفطرةعنخروجاوليسالعجيببالشيء

فيوجعلنا).السلامعليهإبراهيمشأدتفيتعالىيقول.الناسيريدهلمنوليس

ربهإبراهيمابتلىوإذا)شأنهجلوقال.27العنكبوت!والكتابالنبوةذريته

عهدييناللاقالذريتيومنقالإماماللناسجاعلكإنيقالفأنمهنبكلمات

داودذريتهومن)تعالىقالإبراهيمأبثاءذريةوفي.27العنكبوت!الظالمين

ويحيىياوزكر،المحسنيننجزيوكذلكونهارووموسىويوسفوأيوبوسليمان

علىفضلناوكلاولوطاويونسواليسعوإسماعيلالصالحينهنكلوالياسوعيسى

صراطإلىوهديناهمواجتبيناهموإخوانهموذرياتهمآبائهموهن.العالمين

ظهرالاياتهذهففي.!عبادهمنيشاءمنيهدي.التههدىذلك.مستقيم

يكونأدنعجيبأيكنلم.اللهحكمفهذا+والأخوانوالذرياتالآباءهنالاصطفاء

الثقفييوسفبنالحجاجهنالعلميؤخذأنالأعجبولكنعليئأولادفيالعلم

)612(.لجاهلهيمكنلاقاطعلنصهخالفاهذاألي!س،المنصورجعفرأبيوهن

.فعهلكواعنهمالمصرواولافع!وا.لمدموهمافلا)الب!صأهلعلمعنالطبرانىفىجاء)612(

دليل98:صالصواعقمن11البابفيحجرابنوقال(منكمأعلمفإنهمتعلموهمولا

قالوبهذاكيرهعلىمقدماكانالدينيةوالوظائفالعليةللمراتبمنهمتأهلمن(نعلى

بعلماءاستخفقدتسميةابنالشيخكاندهان.سبقفيماأقوالهمأوردناوقدالعلماءمنالعديد

نصوصإلىوليسنفسهت!ميةابنإنىمرجعههذاف!ن.غيرهمعليهموقدمالبيتأهل

الدولةقاضيالكوثريزاهدمحمدالشيخيقولتيميةأبيوعن.تالهمائرجح.قاطعة

المذاهبضتىعلوموأئمة.كفهفييوزنأنيمكنلاالحرانيالشيخهذافمثل)العثمانية

فيكتبهمماأكثر.الفسادفيمتونجلعمرهأواخرفيت!يميةابنألفهماإن..أخرىكفةفي

ددث!ق.ط03صالبرهانصفعات(الضائعةالمواهبهذهعلىالإنسانويتأسفعمره(ول
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شيءالخيروقلبضيءالخيرنجسم.حولهجدلالىيحتاجلاالخيرطريقان

يشتممنفيهاكانقريش.اخرشيءهاشموبنو.شيءلهاقري!شبمعنى.آخر

وبنو.الكريمالقرانآياتبنصالمنافقينوفيهم.البخاريحديثبنصالنبي

غيريثبتأناحديستطيعولنبيضاءصفحةكانواالأولىالثلائةالقرونفيهاشم

.الإسلامعنلعدافع(أبالعكأناأثفطللنبىلالالذىالرجلولف.ويومهذا

سعاسةقبلهاومنهاشملبنيالمشانقنص!بسياسةوبدأت!وحزبههعاولةلهخرج

هايومأيقولعليالمؤمنينأهيرجعلالذيالأهر.التوازناختلحتى.تحقيرهم

وجدتهملماامتحنتهم0ولو.واصفةإلاأجدهملمشيعتيميزتلوأ:أصحابهفي

يبقلمغربلةغربلتهمولو.واحدالألفمنخلصلماتمحصتهمولو.مرتدينإلا

-.عليشيعةنحن:فقالوا.الأرائكعلىاتكواطالماإنهم.ليكانماإلامنهم

.(وفعلهقولهصدقمنعليشيعةإنما

بطانةرتعتالسياسيةالساحةعنبعيداالقلبكانوكلما!القلبإلايبقولم

لهكانتإلاخليفةمناستخلفولانبيمنالثهبعثها:أالبخاريروى.الشر

عليه.وتحضهبالشرتأمروبطانةعبيهوضمهبالمعروفتأمرهبطانة.بطانتان

علىهلحوظاتقدمأتحرزلمبالمعروفطالأمروبطانة،.الثهعصمهنوالمعصوم

بالتعتيمتقوم!جادةبطانةكانتالشربطانةأنعلىيدلوهذا،مكة-الحرةأطريق

الجماهمروكان!المنابرعلىالمؤهثمنأحعرسب!أنهابدلملالواضحهالأهورعلى

حديثي!رددونالذكرحلقاتحولىيلتفونالمساجدهنالخروجوبعد"آهين"تردد

حبلاللهكتاب.بعديتضلوالنبهتمسكتمانمافيكمتركتإني":النبى

علييرداحتىيفترقاولنبيتيأهلوضرتيالأرضإلىالسماءمنممدود

النبيكانأنولوم.الترمذيرواه".فيهماتخلفونيكيففانظروا.ا!وض

هاشمبنيإلىينظرالوقتنفسفىكان.وبالعترةبالكتابتتص!مكبانالأمةيطالب

علىدليلهذاوفي..الدنياعنالآخرةلناالنةاختارقوثمنحنويقول.ويبكى

البواباتعلىيوهأرؤوسهاستعلقبالعلمتسيرالتيالأجسادهذهأنيعلمكان-لمجزأنه
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طريقعنالأذىإماطةهو.واحدعلمعليهويعلوسيغوصالعلمهركزوان

.الملوك

للتفكير.دعوةانها

هووظل!معاويةحاربه!الصحيحالحديثفيأناقالالذيالرجلإدن

الرغمعلىشردمنوشردقتلمنمنهمفقتلهاشمبنيمنالنسلهذايتبعودولته

الثهلأن.يؤخرولنيقدملنالعملهذاالأهنالرغموعلىالنبيتحذلراتمن

إلىالنةفاوحى.ليقتلوهمولودكلتعقبوا.قبلمنالفراعنةفعلولكم.أهرهبالغ

هذاإن.حكمةورائهمنكان!!حدثهذا!!البحرفيبهتقذفأن.موسىأم

ما.يومالعقبتهالتيالدولهتدهيريتمبهالذىالإرتكازمحورسيكونبنفسهالمولود

بعيونالأحداثنقرأألاويجبخيانةالفكرفيالاستكبارإنقبلمننقلألم

الصراطعلىالذيوالواقعوالفطرةالعقلبعيوننقرأهاأنعليناإنما.الفراعنة

سبحانه..والملوكالملكمالكحددهالذيالهدفنحوالمستقيم

اللهمنأمرنتقيهاالتاجلمنالفتنةفيالبحثإن.!المسلمينلجميعأقولى

الذينلعن):تعالىقولهيقراالذىكمثلفمثله.ذلكغيرقالومن.سبحانه

إلىالطريقفيوهو!هريمابنوعيسىداودلسانعلىإسرائيلبنيهنكفروا

المسيحلالكماتمامأ!الصفقاتمعهميعقدكي.إسرائيلبنيمنكفرواالذين

وهمالعراءإلىأورشاليممناليهودفطردهمأتمضوالااممطريقالى"لأتباعه

بكرةألقتأميةبنيلأنضرورةالبحثإن".تمضوالاأممطريقإلىايرللون

وفي.أخرىتارةوتعلوتارةتهبطظلتثمسرعتهاقلتثمبشدةالكرةفانطلقت

المكتبكانإليناطريقهافيوهيوللأسف.المباركةسلتنافيسقطتالنهاية

ربما.نقرأهالمالتي.هلصقاتهعليهايضعالدوليةالساحةعلىالعاملاليهودي

اشتقرتولما.عقيدتناعنفضلأفطرتناعليناتمليهاالتيالقراءةنجيدنكنلملأننا

بلاوصرنا.الهدفخيوطكلوفقدنا.للاضهادهحاولةكلفقدناقدكناعندنا

وعلى!للناسأخ!رجتأمةخيركنتم)تعالىقولهتقرأ!هدفبلاأمة.هدف
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بعيدومن.الإيدزلعالمالفكريالنتنيرقدعقولهاوعلىالناسأذليركبأكتافها

الدولي.الأمنهجلسقاذوراتسلةفيقضاياهابجممعفيطيح(الفيتوألفظيأتي

كلكانإذا.جميعأالناسفيتكونلنبل.الغوغاءيمثلهالاالأمةإن

الطاهرهو.وحدةأهةهو.اللةكتابالأرضعلىيكونانويكفى.غوغاءالناس

فقط.جسدهعلىعورتهالمسلميحددفعندها.القذرالإيدزعالمفي.وحده

وعداالرجلفيالركبتينإلىالصرةمنالمسافةفيالأهةشرفحجمقديكون

بتوسيعإسرائيلبنيعجوزتقومالذيالوقتفيالمرأكل!613(.فيوالكفينالوجه

!ظهرتقدعوراتهاأنيعنيمنهاأرضقطعةضياعأنوتعتبر.إسرائيلبنيشرف

لعمنون.الجماعهويمملونوالسجودالركوعلجمدون.اهعهبنىإلىرورجعهكلهوهذا

.الكتابأهلعندعلمهاالتي.الشرفمركزالكعبةيقذفونثم.الجسدبغسل

الأرضندخلوصرنا.الأرضقداسةلمعنىباهتمفهومالكعبهرجمعلىفترتب

تحتفيهننسحبالذيالعصرعليناجاءحتىباسمهأيضأونتركهاالأهيرباسم

والثه!01طمالبأبيبنعليالمؤهنيناهيركلمةفيناوتحققت.اليهودضربات

اليهودعليكمليستعملنثم-الأرضعلىبقدهيه-وضربهكذاهكذالتطاودن

.(بأنافكمإلاالثهيرغملاثمتنفواحتىوالنصارى

المأزومنالخروجأجلمن.الجادللحبثالشأنأصحابأدعوإثني

القيادةللك.والطاغوتالجبريةقياداتإلىالطرلقوفتحالسنةغيرالذيالسفيافي

مأزقهنوالخروجوالنصارىاليهودمأزقاسمهآخرمأزقفيالمسلمينألقتالتي

دائرةداخلالتيالقديمةالدهاءبتحليلقمناإذاإلاأبدايكونلنوالنصارىاليهود

لمجر.النبيعليهكالتالذي.الأولالأمرإلىالجميعيعودكي.الأهويالمأزق

بمدىسيكونالفردعلىوالحكم.الأفراددائرةفىسيكونالدهاءهذهوتحليل

سوىظهوريجوزولاعورةكلهاالمراةقائلاوالكفينومنالوجهقائلفمن،اختلاف613(فيه

.واحدةعينيجوزقائلومن،عيناها
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وبأحاديث.خلفهمنولايديهبينمهتالباطلياتيهلاالذيبالمنهجارتباطه

إذاإلا.دق!يقأالحكميكونولن.تعالىاللهكتابمنتتعارضلاالتييروالنبي

الشريفة.الأحاديثجميعوكذاالأمةأهدافتحددالتيالكتابآياتجميعصت

قاعدةاستغلالذيالدجليظهركي.الأهدافهذهعلىالفردأعمالتوضعثم

القداسةرداءالشذوذعلىوضعالتبعد.مألوفأالشاذيجعلأنأجلهنواهية

والحجوالصلاة.الوضوءاحكامفيجاءهاصحةعلىالحكمهناأقصدلاوإنني

الذىإنما.هذايفهملاأنأرجو.إلخوالمعاملات.والنكاح.والزكاةوالصوم

الدائرةهذهفيسيححركالدجالالمسيحلأن!السياسة!القيادة!الحكمهوأقصده

الخارجيهالكنيسةشؤونعلىوأشرفقبلهنقسطنطينتحرككما.غيرهافيلا

.!وقسطنطينالدجالالمسيحبينالفارقهع!الداخليةالشؤونللكهانوترك

.العلماءكبارمنهيئةعليهاأشرفإذاإلامستقبلأتضبطلنالحكمودائرة

تضعلمإذهذهالكباروهيئة.الدجا!للمسيحيسلمهاجديدأتاتوركيخرجل!كي

هدفبلاوهيئة.أهدافبلاهشةفستكونلهوتعملعينيها.نصبالمنتظرالمهدي

هنإسرائيلحدودالإسرائيليالكنيسةجدارعلىرسمتهيئةأهامحتماستنهار

هداليهوديالمكتبأنفكما.الدجالللمسيحالطريقوتمهدالفراتإلىالنيل

المسيحكرسيفيالخيطربطحتىالمستقبلواخترقبابلأيامهنوهم!خيطا

-جمزبمحمدلبدأيخطاوهميايمدواأدنالمسلمينعلىيجبفكذلك.الدجال

حركاته-جميعيضبطوأن.المنتظرالمهديكرسيحتىالمستقبلويخترق

قبلأنفسناعلىنضحكانناينفيلاوهميوخط.الخطهذاعلىوتصوراته

حديث.الإماميةمصادرفيأنالعجيبوهن!الدجالالمسيحعلينايضحكأن

(ذلأقال،دخ.أدخقالأنبعدصيادابنإنصيادأ614(0وابن!النبيبين

لمصيادف!بنالإهاميةكتبمنصيادابنعنمعلوماتهاصتقىالباحثانيفهملاأن)614(ارجو

الىتنظرالشيعةكتبمعظمأنعلىفضلأ.الإ!متاريخفيربماشاملبحثأيلهيفرد

الأحاديثلندرةخاصأبحثالهتفردولم.للنفاقأوللماديةرمزأنهعلىالدجالالمسيح

هراجعهم.فيبهالخاصة
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المسيحفقالشيئالكخباتقدقاليف!ييرأنههعناهيكونأنيجوزأالمجلسقال

النبيلهفقال.أهريوتتبعليذليلةتصيرأمتككونيعني.الذلهو:الدجال

الحديثبهذاتأخذنالمفإذا61(.()الشقاوةفيمثلكهومنإلايتبعكلناخساأ

المسيحعملدائرةأنقررناالبحثهذاامتدادعلىلأنناشيئاالأمرمنننقصفلن

الذيالحكممنالوهميالخطفتنقية.الذليفرضالذيالحكمهي.الدجال

والفقهالطهارةرموزوعليهالمهديإلىالخطيمتدحتى.حتميأمر.الذلفرض

.للسلطانخادهأيومايكنلمالذيالعفيف

الماضيابتلىتعالىوالثه!يخططونثم!يقرأوناليهود.والنصارىاليهودهأزق

الحاضرسيقبلراثحةأيسبحانهليرىالحاضريبتلىالأحداثهذهنتائجوعلى،بأحداث

الماضي،اخبارالحاضريزنميزانوباي.المستقبلإلىبهسينطلقزادوأي.شمهاعلى

النار.إلىأمالجنةإلى.المهديإلىأم،الدجالالمسيحإلى.سينطلقأهدافأيوإلى

طريق،كلقارعةعلىتجلسإسرائيلبنيعجوزكماثتالماضيامتدادوعلى

للمسيحتمهيدا.الهدمهعاوليحملودنالنصارىوحولهاالذهبأكياسومعها

لنالتي.اليهودبجرائمالكيلطفح.اليومعندهانقفالتيالمحطةوفيالدجال

فيأهدافهاحققتالصهيونيةإنأ:جوريونبنقالكما!الأميربمجيءإلاتنتهي

وبفضل-التقسيممشروعاتفي-عليههتفقأكانمماأكبريهوديةدولةببناءمايو14

نأوعلينا.بدأناقداليومإننابل.كفاحنانهايةهذهوليست.الهاجاناهقوات

.m(،)الفراتإلىالنيلهنسبيلهافيجاهدناالتيالدولةقياملتحقيقنمضي

هنزادأنحملكنا.ثقالاأسفارانحملكنا4891عامالطريقنهايةفي

ولوحتىدوليةهيئةأيهنقرارلأيانتظارأ،نلهثهايوا4فيبهوقفناالماضي

قريبمن.الزادهذاحقيقةهيفما.فيهنحنمماينقذناكي.البريدهيئةكانت

.2.ص/الكاظسالإسلامبشارة615(

.327جوليرنبنحياة6(61
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أناليهودعلم!العثمانيةالدولةهي.هايومادولةلناكاش!لقد؟بعيدمنوليس

بكلرأسهاعلىتضربفظلت.بالإسلاممتمسكةدامتهاالخطرسيكونمنها

ضحكاتتضحكالإسلاميةوالأقطار.الأرضعلىالدولةوقعتحتىمعول

للضحك.مادةاليهودصنعوكلما!تهاوتالتركيالاستعماردولةلأن.هستيرية

.النساءمواخيرفيالخمركؤوسرنينبصوتالمسلمينحكامضحكاتاختلطت

مذكواته:فيالحميدعبدالسلطانيقول

سبيلفيالماسونيهالمحمافلطريقعنوسعوا.العالميهودانتظملقدأ

هقابل.فلسطينفياليهودلتوطينأرضامنيوطلبواإليوجاؤوا.الموعودةالأرض

تأسيسعلىاصادقأنعلىاصرواولكنهم)617(.رفضتوبالطبع.طائلةأهوال

الملةخد!لقد.القظعيجوابيوكان.المقدسةالأرضفيلليهودقوهيوطن

آبائيوصحائف.المسلمينصحائفأسودفلن.سنةثلاذنعنيزيدهاالإسلاهية

كيفأفهمأناستطعولم)618(،خلعيعلىاتفقواالقطعيجوابيوبعدوأجدادي

مرادأخيلأنهل.أخرىمرةمرادوتنصي!ب.عرشيفوقمنإسقاطيرغبةسادت

أنفسهمسمواالذينماهيةعنيفصحأنيوهاللتاريخبدلا!؟()!ماسونيأكان

منأعرفأناستطعتلقد.ماسونيتهموعن.الفتاةتركياأو.الشبانبالأتراك

الماسونيالمحفلإلىمنتسبونوأنهم.الماسونهنتقريباكلهمأنهم،تحقيقاتي

)961(.لمالإنكليزي

بعداستطعتفلقد.صائبةتحقيقاتهنتائجكانتلقد.السلطانالثهرحم

المحفلفيأعضاءفعلاأنهمأتبينأن.الشرذهةهذههنالبعضهويةعنالبحث

إسقاطجريمةعلىالوضوحكلواضحةالماسونأصابعوان.الإنكليزيالماسوني

.94صالحميدعبدالسلطان617(مذكرات)

مقدهةفيالزنكوغرافيةصورتهانصمرتالثصاماتأبوالشيخإلىالسلطانمنخطية)618(رسالة

الخفية.العالمحكومة

.6هصالحميدعبدالسلطانمذكرات()911
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الإسلامي.العالمعلىالغارةكتابصاحبويقول)062(.العثمانيةالخلافة

إنهاءعشيةبدأتقدالإسلاميةالعثمانيةالدولةعلىللقضاءالخطةإنأ

نإ.ام9اAعاماهدافهاتحققتحتىواستمرتم1912عامالصليبيةالحروب

الشديدالعداءإلىراجعة.للأتراكالأوروبيونبهايشعرالتيالمزمنةالعداوةاصل

أ)621(.والإسلامالنصرانيةبينالواقع

الطريقاخروصلناحتىظهورناعلىالزادوضعالذيهوالماسونيةطابورإن

يقولىالطابورهذالأصحابالتصوردائرةتك!تملولكي.4891عامأ.مايو4في

لهذهالأعلىالمكتبرجالتعريففيالخفيةالعالمحكومةكتابصاحب

الجماعة.

أعمالفيالعريقيننحنعليناحتىتخفي.هنظمة.سريةمجموعةإنهاأ

لتخريبالماسونيوجهالذيهوهغلقسرياجتم!اعويعقد.السريةالجمعيات

،)622(.الخفيةاليدإنها؟أعضاؤههمومن؟الاجتماعهذارئيسهوفمن.العالم

ولكنصيادابنهوالأعلىالجماعةهذهرثيسإنلقلتباهتدليلعنديلو

البريطانيةالخارجيةبوزارةالعامالسجلمكتببمخطوطات.مدونةالخلافةاصقاط)062(جريمة

33رقم،78/427رتم،17/11/1851بتاريخ02رقم78/874رقم

عشاءماثدةعلىالجريمةوبدأت.فكتورياالملكةمنعليهاومصدق،اA/172/41بتاريخ

مشروعللثانيالأولقدحيثبريطانياخارجبةوفلربالمرستونواللوردضافتسيرياللوردبين

أداةليكونبالمرس!وناختارقدالهإن.الأولىأعلنالثانيوافقوعندها.اليهوديالاستيطان

فيالسلطانذكرهاالتيوهيالسلطانلمساومةالخطةوضعفثمالقديملشعبهالجر

وتقوم.والدولةالسلطانعلىللقضاءخطةبالمرمشونوضعقاوههموعندمامذكراته

اليهوديةالعكافةداخلصهرهيتمحتىاليهوديبالمالوتزويدهتركياشباباحياءعلىالخطة

.(الشريف/راجيناالتاردخفيجذورهاالصهيونيةراجع)

.54يكنفتحي/الإ!مي)621(العالم

.42ص/ضريبالخفيةالعالم)622(حكومة
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الطابورهذاوسائلعنأما.الدليلهذاعنديليسولكن+جديدثوبفي

الأهوالىتستعملالقوىهذهإنأ:شطرنجرقعةعلىأحجارصابيقولى.الخفي

هنالأهمبينالنزعاتخلقبهدفالحساسةالمراكزلشراءحوزتهافيالتيالكثيرة

هسيحلمجيءالإعدادإلىتهدفوالتيالمدىالبعيدةخطتهمإلىالوصولىاجل

،)623(.اليهود

علىبلفقطتركياعلىالأمريقتصرولم.ثقافياتركمابغزوالخطةوبدأت

1291عاموطسنتشارلزبدأمصرففيالإسلاهىللعالمالكبرىالأقطارمنالعديد

إلىسافرثم.الأفكاربعضمخيلتهفيووضع.مصرفيالتعليمنظامدراسةفي

اقيادةهنالعديدضم/03111491/فىنيويوركبمدينةاجتماعوعقد،أميركا

فيالأميركيةالجامعةبإنشاءمرسومصدرالاجتماعنهايةوفي.البروتستانيةالكنيسة

وقف3291عامالقاهرةفيالجامعهأقامتهالذيالتخريجحفلوفيمصر)624(.

الجامعةهذهإنا:فيهاجاءكلمةوألقىالخريجينأحدوكانالحسينيالقادرعبد

العقائدإفسادعلىتعملالحقيقةفيهى.العالميةمظهرفيالناس0أمامتظهرالتي

عمليةانهاادعىالتيالأهيركيةالجامعةإن.الإسلاهيالدينفيوتطعنالدينية

شهادةومزق.كذلكلي!ست.التبشيربحوادثعلاقةأدنىلهاليسوأنمحضة

)625(ءبهايحتفظانورفضالنهرحمه.التخرج

قال.لذا.الأسفارحملةجيليخرجكيالتعليمسياسهعلىالتبشيروركز

كلساعدهمالمبشرينإن"0191فيالمنعقدأدنبرجمؤتمرفيبلفوراللورد

.العقباتمنالكثيرتقاومأنعليهالتعذرولولاهم.هامةأهورفيالحكومات

مصلحةفيهلماوالعملالتوسطبهايناطدائمةنخبةإلىحاجةفيفنحنهذاوعلى

."المبشرين

322.شطرنجرقعةعلى623(أحجار

هصر.فيالإنجحليةالكنيسة624(تاريخ

.ا3!صالأميركيللموقفالتوراتيةالخلفية625(

8.8ثم.أ
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ممايو.فيإسرائيلعلمارتفع4891عاممحظةإلىبناالمظاروصلأنوبعد

في!اءكمماالعالميالكنائسمجلسوايسست.الأطلنتيحلفبإنشاءاميركاوقامت

فىاهستردامفىالأولىدورتهعقدلكنه.إسرائيلدولةقيامعشيةالكنسصةتاريخ

"6261(.العالمرجاءالمسيح"الثامنةالدورةشعاروكان4891أغسط!س22

والنصارىاليهودمأزقمنالخروجإنأقولأنالمقدمةيهذهأردتلقد

ا!عالم"رجاءالمسيح":تقوللافتةعليطفيهوضعوناالذىالإناءلأن.ضرورة

أنهمالكارث!لكن.هريمابنهوالمسيحهذاكانإذاهذابالمسيحنرحبونحن

.!السمسيحهذانريدلاونحن.الدجالالمسيحإلىيأخذوننا

وهذا.كلهالكفرفيهاجتمععالميتنظيمأماهكمإنإ!اللهيرحمكم!افيقوا

الوحي!هدفهنحوالواقعلتطويعفنوككعلمكلفيهايستخدماستراتيجيةلهالكفر

السياسةعالمفيفعليتواجدلهالتنظيموهذا.الدجالالمسيحمجيءوالأوحد

.وجواوبحرابراالعالمتجوبعسكريةقوةوله.والاجتماعوالاقتصادوالدبلوماسية

تغنيلنالمبوربناءبعظمةوالتباهىوالفراعنةبابلبحضارةالتغنيإن؟نحنفأين

نهضتولكنها.الثانيةالكونيةالحرببعدحطاهاكانتفاليابان.الأحياءغالمفي

وزرعتأرضأالبحرهنفاقتطعتأوضبلاكانتوهولندا.ورقصغناءبلا

أربعسدلكنهم.4491عامحجركلتحتعنهمبحثهتلرإنيقولونواليهود

)627(.الذاكرةمنجمعالذيالمحرفبكتابهم.دولةأقاهواسنوات

إلى:والنصارىاليهودمأزقمنالخروجأجلهنندعوإننا

.692صالإنجيليهالكنيسة)626(تاريخ

ال!بيبعددونثقدالتوراةاسفارجميعإن)البريطانيةالمعارفدائرةفيتوراةمادةفيV(جاء)62

الأولىالنسختدوينويرجع.الأسفارهذهفيالبابليةالألفاظمنكثيروجودهذاويؤيدالبابلي

أيامفىكتبماومنهاإسرائيلمملكةعهدفيدونمامنها.مختلفةعصورإلىالتوراةهن

.(قرونثلاثةبنحوالميلادقبلدونماومنهاالأسر
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والأخوةالإسلاميةللوحدةمفهومناأفسدتلأنهاوالاقليميةالقوهيةفكرةرفض-

لإسلامية.ا

الإسلامية.التربيةهفهومعليناافسذالذيالعلمانيالتعليمرفض-

والحرامالحلالبينوخلطثرواتنااستنزفالذيالربويالاقتصادرفض-

الغربي.المعسكراوالشرقيالمعسكرأحضالتفيالارتماءرفض-

الإسلامية.قضالانافىدوليتحكيمايرفض-

الإسلاهي:عالمنانطالبإننا

الإسلامبعلماءوأقصد.واحدةهائدةحولالإسلامعلماءالتقاءبضرورة-

وفي.عليهاتفقفيماللعمل.الالتقاءيجب.وشيعةسنهالإسلامعلماءجميع

جديرأمر.إيرانمعتفاهموجودعدمإنأ:الحميدعبدالسلطانيقولهذا

نرىفإننا.الروسوعلىالإنكليزعلىالفرصةنفوتأنأردنمافإذا.عليهبالتأسف

،)628(.الميدانهذافيإسلامىتقاربوجودفيفائدة

لمعونةالإسلاميةالدوللخضعلامشتركةإسلاميةسوقإنشاءضرورة-

منالمستقبلفيسنأخذهافحتمابهاارلبطناانالتيالدجالالمسيحأصحاب

هثلافالقمح.هناكمنلخرجالغذائيالانتاجمعظمإنوبالذات.الدجالالمسيح

ماحدوإلى،فرنسا،استراليا،كندا،أميركا)خمسدولعلىتصديرهحكر

اليهوداهالحملالذيالبروتستانتيالمذهبعليهايغلبالدولوهذه(الأرجنتين

يقاربسكانيوتعددالبتروليةالوفرةظلفيالعربيعالمناأننجدهذامقابلفي

احتياجاتهمنبعضادولارهليار25علىيزيدبماسنويايستوردنسمةمليون186

الشعبإن"8791سبتمبرفيالصادرعددهافيالفكرعالمهجلةوتقول.الغذائيه

يقللاماإلىسيصلالسكانفتعداد0002عامالغذاءفينقصمنسيعانىالعربي

أدنى،بحددولارمليار012ستكونالمتوقعةالاستيرادوقيمةنسمهمليون026عن

الكمياتالعالميةالأسواقفيوجدإنهذا.الأعلىبحدهادولارمليار002

7.صحربمحمدالحميد/لحقيقعبدالسلطانمذكرات()628
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اللازمبالماليمدناالبرولظلإذاأو.نحتاجهاالميالغذائيةالسلعمنوالنوعيات

السوقإن!زراعاتنافينستعملهالذيالماءوجدإذاأو.احتياجاتنالشراء

معه+التيالماءوأنهارالخبزوجبالالدجالفالمسيحوإلاضرورةالمشتركة

لاحتىالإسلاهىالعالمهعالعالمبهايتعاملإسلاميهعملةإنشاءضرورة-

المالية.الأسواوفيغيرهاوالدولاريتحكم

التكنولوجيالأنالإسلاميةالأرضفي(الزنادو)(الزاد)انتاج-ضرووة

تؤثرولا.بهالمسموححدودفيتكنولوجياوالغربالشرقبهايسمحالتيالعسكرية

.اليهودمعالصراععلىبآخرأوبشكل

دوريةاجتصاعاتلجتمعواأنالإسلامعلماءوعلى.الاجتهاد-حممية

هزةهناليوميعافيالغربلأننظراالعالميةالمسائلفيالفتاوىفيهايصدرون

أمامالتثليثعقيدةلاهتزازنظراقريباعقائدلةلهزةوسيتعرضالإيدزكشفهاأخلاق!ية

العالمأصبحأنبعدعالميةضرورةالفتوىوردةكانتلهذاالمنصفينالغربعلماء

نظيفة.ايديتقدمهثظيفماءإلىيحتاجهنهكثيرةأجزاءفي

العالمفيالقياديةللمناصبالترشيحاتأوراقالفقهاءمجل!سيعتمدأن-

أقدامتحتهنالبساطسحبعندمحا.حديثأاندونيسياضاعتأنبعدالإسلامي

الأندلسضاعتوكما.ماسونيةأونصرانيةقياداتهنهابدلاووضعفيهاالقيادات

إسرائيل.بنيبناتبفضلقديما

وحماية.المناهججميعوأسلمت.الإسلاهيةالمدرسةإنشاءضرورة-

المسيحاتباعبهسيقومعالمياثقافياغزوأيحملالمستقبلانوخاصةالنشء

الأطفالى.نفوسفيالمنتظرالمهديعقيدةوبث.الصثاعيةالأقمارعبرالدجالى

.الدجالالمسيحمنوتحذيرهم

تعالىاللهإن.دينهمبشؤونالحجموسمنيالمسلمينتبصرهعلىالعمل-

خيرفإنوتزودوا.اللهيعلمهخيرمنتفعلواوماالحجفيجدالىولا..):بقول
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تبصرةمنأكبرخيرهناكفهك.الخيرفعلالثهطالبلقد.!التقوىالضاد

ليس!:تعالىوقال.الدجال!المسيحطرقمنوتحذيرهمدينهمبأمورالمسلمين

فيالفضلهنالابتغاءالسنةفسر!ولقد!ربكمهنفضلاتبتغواأنجناحعليكم

بينهم.فيماالمسلمينتجارةتسويقمنأكبرفضلهناكوهل.البيعهيالايةهذه

الكبرىالتجارةإنما.والمباخروالمسكالعصيتجاوةهنابالتجارةأقصدولست

نأالمسلمينبتبصرةأقصدولم.الدجالالمسيحدكاكينإغلاقإلىتؤديالتي

فالجمج.يصومواألتالمصلينويطالبومضانفييخطبكالذي.آمنوالهميقال

تلك.الكبرىالإسلامبقضايايبصرأنأقصدإنما.مؤهنأالبقعةهذهإلىجاء

إلىيخرجانقبلالنفسداخليدووالذيالجدالعلىستقضيالتىالقضايما

الفسعح.الفضاء

الكثيرعنكميصفوأتباعهالدجالالمسيحفهن.أوراقكمورتبوااجتمعوا

وفراركمبهوهمتكماللهفيئشغلكموليكن.اجممعوا.القليلإلاتعرفودتلاوأنتم

والشيعة!السنةبينالحربتشعلبووقةالدجالالمسيحيلقيأنواحذروا.إليه

غالبوالده).المذهبيةالحربلتشتعل.سيلقيهاحتماوهوالورقةهذهمناحذروا

.!يعلمونلاالناسأكثرولكنأمرهعلى

الثهوجهبذلكيبتغيكان.للمناقشةقضاياهطرحعندها.الباحثإن!وبعد

تقرأكانتالنصروايات.دينهبنصرتعهدالذي.شىءكلعلىالقادرالله.وحده

اهدافطريقعلىأقدامنانضحأدنهوودورنا.نموتأنبعدوستقرأ.نولدأنقبل

موضوعياأكونأنحاولتولقد،سواهأحدبأوامرنألمرلمإنناالثهيشهدكي.الثه

البحث.هذاامتدادعلىبصماتلهكان!وجدانيأنأنكرولا.استطاعتيقدر

معتكونأنعلىفطرتالتينفسيأملكلاالوقفاتبعضفيلأننيوذلك

عنالتعبيرحقلوجدانيأترك.والمسلماتالحقائقأقدمأنبعدفكنت.الإسلام

وخلاصة.قسوةأكبرالقضيةأنعذريولكن.قاسياالتعبيريكونوقد.نفسه

فبقدر.العذرليفليلممسقصورمنالتصورعالممنطرحتهفيهاوجدمن.القول
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الذهن.دائرةهنالتصورعالمشيدتخلفيةهنعندىها

الواتعيربحأنأردتبل.قارئاأوبحأنأرلدلاالبحثبهذاوإنني

نفسهفيوجدومن.القديرالعليالثهمرضاةأجلمنولعمليفكرعقلاالإسلامي

بهألزملمفأنا.فليتركه.شيءفييفيدهولاحقيقةإلىيقودهلاالبحثهذاأن

الله.نلقىحتى.فليتركه.أحد

قريبا.يكونأنعسىقل؟هومتىويقولونرؤوسهمإليكفسينفضون)

!)962،.قليلاإلالبت!ثمإنوتظنونبحمدهفتستجيبونيدعوكميوم

كفرواالذينينفعلاالفتحيومتلصادقينكنتمإنالفتحهذامتىويقولون)

.(Ir.)!منتظرونإنهم.وانتظرعنهمفاعرض.ينظرونهمولاإيمانهم

بين:الةرسولوقال

.)631("00تعقلوالاأنخشيحتحتىالدجالالمسيحعنحدثتكملقدا

بهوحدثوا.عليهفاعملوا.وتفقهوه.ولفهموه.لتعقلوههذاأحدثكمإنما"

.6311("الفتنأشدفتنتهفإن.الآخرالاخروليحدث.خلفكممن

وسلم8وصحبهالهوعلىهحمدسيدناعلىاللةوصلى.ربيإليكومعذرة

العالممن.ربدثهالحمداندعواناواخر

.25ءسرال!ا)?'11(

-82لسجدةا(036)

سابقا.التخريجتم(6311rT(و))
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لمافهـ

لصفحةا000000005000000000000500000000000000000لموضوعا

.............................................اءهلىلاا

00000000000000000005000000000000000000000000007دعوة

00000000000000000000000000000000000000000000015تمهيد

000000500000000000500000000000000000000000052لمدخلا

0000000000000000000000000000000000000000000275الخيوط

000000000000000000000000000034المسيحيةجدارفيثغرة:الاختراق

00000000000000000000000000000075الاهمطريقعلىالهة:الاصنام

000000000000000000000000000000096والأنبابالإعلامصاحبة:عاد

000000000000000000000000000000000019الخزفإناءفي:المعالم

00000000000000000000000913الدخالالمسيحالىتؤديطرق:الأغلال

00000000000000000000000000000000000000157والبطولةالكارثة

0000000000000000000000915والمحاذيرالمزالق،الكارثةأالضبحجر

00000000000000000000000000591والبطولةالعاصفةوتراتيل..الطيور

00000000000500000000000000000000000000000000924الفزع

000000000000000152-.......00000000000000000005الجفاف

000000000005000000000000000000000000000000265علامات

YVV.........................خروجهوأماكنالدجالىالمسيحصفات
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00000000000000000000000000000000000000192والصمودالخروج

00005000000000000000000000000513الغيوموانقشاع!!والنجاةالفتن

000000000000000000000000331الحجارةتتكلمعندها..النهابةمعركة

000000000000000000000000000000000000000345مهمهتعريفات

0000000000000000000000000000000000000347المسيحمجيءقبل

0000000000000000000000000000000361المنتظرالمهدياللهأبوعبد

000000000000000000000000000000000000000000383صئادابن

00000000000000000000000000000000385والحقيقةاللغزبينصيادابن
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